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-Bænkebidere eller Land- og Fersk- 

vandsisopoder. 

… Isopoderne har ligesom Amfipoderne (Danmarks 

Fauna Nr. 32) intet Skjold, hvad der medfører, at 

den regelmæssige Leddeling træder tydeligt frem 

gennem hele Kroppen. Tidligere anvendte man 

derfor Betegnelsen Ringkrebs for disse to Grup- 

per (jfr. Oversigten i Danm. Fauna Nr. 9 Skjold- 

krebs 'p: 12). 

Isopoderne er iøvrigt karakteriseret ved den 

ofte ret vidtgaaende dorso-ventrale Affladning af 

Legemet; 1. Kropled er vokset sammen med Ho- 

vedet og dets Lemmepar omdannet til Kæbefød- 

der”); Bagkroppen er kort i Forhold til Forkrop- 

pen, og enkelte eller flere, af "de 6 Bagkropsled 

kan være sammensmeltede; Halepladen (,7. Bag- 

kropsled") er næsten altid vokset sammen med 

sidste Bagkropsled; Øjnene siddende; Antennerne 

simple; Brystfødderne uden Ydergren og Bigren; 

Halefødderne flade og 2-grenede (dvs. med Yder- 

1) Sjældent er ogsaa 2. Kropled indgaaet i Hovedet. 

1% 
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gren) og mer eller mindre omdannet til Aande- 

drætsorganer. Hjertet ligger helt eller deb 

Bagkroppen. 

Vort Kendskab til Isopodernes Systematik og Morfo- 

logi skyldes især Schiødte, Meinert, G.O. Sars, H. J. 

Hansen, Stebbing og Richardson, samt specielt for Land- 

isopodernes Vedkommende Budde-Lund, Dollfus og Ver- 

hoeff. 

Isopoderne deles i 8 Underordener: Gnathiidea, 

Anthuridea, Asellota, Phreatoicidea, Oniscoidea, 

Valvifera, Flabellifera og Epicaridea. Af disse er 

de. fleste. knyttet til Saltvand, enten fritlevende 

eller som Snyltere paa andre Saltvandskrebsdyr 

eller paa Saltvandsfisk. Blandt Asellota lever dog 

Slægten Asellus i Ferskvand, og hele Underor- 

denen Oniscoidea lever paa Land. 

Disse to sidstnævnte Grupper — Land- og 

Ferskvandsformerne —, der er tilstrækkelig karak- 

teriserede overfor de øvrige Grupper gennem deres 

Levested, behandles i dette Bind. 

Oniscoidea. 

(Isopoda terrestria). 

Legemet bestaar af tre Afsnit: Hoved (cepha- 

lon), Forkrop (pereion, mesosome, thorax) og Bag- 

krop (pleion, metasome, abdomen). 

Hovedet (Fig. 1) bestaar af de sædvanlige 

Segmenter samt 1. Forkropsled. Sammenvoksnin- 

gen mellem sidstnævnte Segment og Hovedet er 

meget fuldstændig; kun sjældent finder man i 
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Hovedets Kitinkapsel svage Spor, der vidner om 

denne Sammenvoksning. Naar der i det følgende 

tales om Hovedet, er ogsaa 1. Kropled medregnet. 

Hovedet er næsten altid bredere end langt; det er 

hyppigt forsynet med for- 

skellige mere eller mindre 

fremtrædende Fremspring. 

Saaledes findes der paa 

Forfladen en noget opad 

ragende Plade (Pandeplade, 

Frontalplade) (Oniscus,Por- 

cellio o. fl.); oven for An- 

tennernes Tilhæftningssted 

findes et andet Fremspring (VG 

(Sidelap, Antennelap) (Onis- 
cuSs, Porcellio, Cylisticus Fie. 1, Hoved af a: Porcellio 

scaber; b: Armadillidium cine- 
o. m. fl.). Hos Slægten År- reum; c: Ligidium hypnorum, 
madillidium forekommer den sidste uden Fremspring paa 

RG Hovedet. (Efter Meinertz). 
tillige paa Hovedets For- 

rand et lateralt, ofte omtrent retvinklet Fremspring. 

Øjnene er anbragt paa den forreste Del af 

Hovedets Siderand; de er altid siddende; sædvan- 

lig danner de hos Landisopoderne en lille Forhøj- 

ning (Porcellio, Armadillidium, Oniscus 0. fl.), 

sjældnere ligger de i samme Plan som den øv- 

rige Del af Hovedets Overflade (Ligia og Ligi- 

dium). De bestaar af et meget forskelligt Antal 

Fåcetter. Hos! Ligiiderne' er der 'saalédes'' talrige 

til Stede, hos Onisciderne færre. Enkelte Onisci- 

der er endog ganske blinde (Platyarthrus). Hos 

Trichonisciderne varierer Antallet af Oceller fra 
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1—3, naar de ikke savnes ganske (Trichoniscus 3 

Oceller, Trichoniscoides og Haplophthalmus 1 Ocel). 

Af Følehornene (Antenner) er 1. Par (An- 

tennulae) (Fig. 2) hos Landisopoderne meget smaa 

og sidder inden for 2. Par. De be- 

Å staar altid af 3 Led, hvoraf Ende- 

"— leddet undertiden er rudimentært 

(Ligia oceanica, Ligidium hypnorum). 

I Reglen er Endeleddet dog tyde- 

ligt, og det er meget hyppigt for- 

synet med Sansestifter paa Spidsen 
(f. Eks. Haplophthalmus danicus, 

Trichoniscus pusillus, Hyloniscus 

vividus 0. fl.). 2. Par Følehorn (An- 

Je tennae i snævrere Forstand (Fig. 3) 

mangler altid Ydergren, bestaar af 

Fig. 2. 1. Antenne en 5-leddet Stamme (pedunculus) 

ne SRDYEr ER og af en 2—mangeleddet Svøbe (fla- 

niscus pusillus og gellum). 4. og 5. Stammeled (Skaft- 

"i iSitas gig led) er næsten altid de længste. 

Svøbeleddenes Antal er ret konstant 

inden for .de enkelte Grupper. Saaledes findes der 

hos Ligia oceanica 10—12 Led, hos Ligidium hyp- 

norum 10 Led, hos Trichonisciderne 3—6 (ret 

utydeligt adskilte) Led; Oniscus og Philoscia har 

3, Porcellio, Cylisticus, Platyarthrus, Trichorhina 

og AÅrmadillidium derimod kun 2 Led i Svøben. 

Kindbakkerne (Mandibler, Fig. 4) mangler 

Palpe hos Landisopoderne. Deres Tyggeflade be- 

staar af to Afsnit; den forreste, tandede Del kaldes 

Pars incisiva, den bageste, mere eller mindre for- 

Æ 
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skelligt udviklede Del kaldes Pars molaris. Pars 

molaris er hos Ligiiderne og Trichonisciderne et 

veludviklet, kraftigt og lige afskaaret Fremspring. 

Fie 3523 Åntenne af <a: Ligidium. hypnorum; 6: Trichoniseus 
pusillus; c: Haplophthalmus danicus; d: Philoscia muscorum; e: 

Porcellio scaber; f: Platyarthrus hoffmannseggi. (Efter Mz.). 

Dette Fremspring er stærkt reduceret hos Onisci- 

derne;og- forsynet: med en Penicil eller, en. Dusk 

lange Haar. Pars incisiva er sædvanlig forskellig 

paa højre og venstre Side. Hos Trichonisciderne 

findes der saaledes 2 tandede Fremspring paa ven- 

stre Mandibel, paa højre kun eet, men bag ved 

dette et cylindrisk, paa Endefladen fint tandet Frem- 

spring. Bag disse Fremspring findes der 1—3 be- 
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haarede Peniciller, hvis Antal ligeledes er forskel- 

ligt paa højre og venstre Side. Antallet af Peni- 

ciller er konstant inden for samme Slægt, men er 

ofte forskelligt hos de forskellige Slægter og har 

derfor fundet Anvendelse i Sy- 

stematiken. Hos Onisciderne 

er der mindre Forskel paa 

højre og venstre Side. Her fin- 

des" paa begge - Sider 10-fane 

dede Fremspring. Lige bag disse 
staar et behaaret, blødere, æg- 

formet Fremspring. Stræknin- 

gen mellem disse Fremspring 

BRUN og Dusken paa Pars molaris 

Fig. 4. al højre og vens ST Forsynet med 3788 

stre Mandibel hos Hylo- rede Peniciller (om Afvigelser 
niscus vividus; b: venstre 
Mandibel af Trichorhina fra oOvenstaaende se" under 

monocellata; c: Mandibel Trichorhina og Platyarthrus). 
af SD Re (Efter io SORG (Maxillu- 

lae) (Fig. 5). er flade Dannel- 

ser, der som Regel bestaar af Protopoditens 3 

Led, af hvilke de to inderste (Prækoxa og Koxa) 

er temmelig uanselige; Basipoditen er derimod 

kraftig og fungerer som Tyggeflig ligesom Enditen, 

der er indleddet paa Prækoxa. Basipoditen er paa 

den distale Ende forsynet med flere kegleformede 

Tænder. Paa eller nær Spidsen af Enditen findes 

2 (Oniscidae) eller 3 (Ligiidåae, Trichoniscidåe) mere 

eller "mindre indadrettede," behaarede "Peniciller 

(Fig. 6). 



Fig. 5. 1. Maxille af Munnopsurus giganteus G. O. Sars (Munnop- 

stdae,; Asellota). 1, Prækoxa,12, Koxa, 3, Basipodit,/E, Endit. (H, ]. 
Hansen, efter Hd: -2.). 

Fig. 6. 1. Maxille af a, Ligia oceanica, b, Armadillidium opacum. 

(Efter. Mz.). 

2. Par Kæber (Maxillae) (Fig. 7) bestaar hos 

Landisopoderne kun af en temmelig tynd Plade, 

T «el 
Fig:7.…2. Maxille: af gg: Ligia-øccånica, b: Hyloniscus .vividds, c: 

Porcellio rathkei, d: Trichorhina monocellata. (Efter Mz.). 

hvis: Spids er miere seller; mindre tydelig. tolappet: 

Paa Inderranden af den mediale Lap findes hos 

Ligiiderne 2 smaa Peniciller; hos Onisciderne er 
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Yderranden forsynet med en basal, lapformet Ud- 

videlse. 

Kæbefødderne (Maxillipederne) (jfr. Fig. 8) 

har hos Isopoderne undertiden bevaret en lille Præ- 

koxa. Koxa bærer altid en Bigren (Epipodit); Basipo- 

diten fortsættes fremefter af en 

tydelig, lige afskaaret, men som 

Regel temmelig kort Fligdannelse 

Fig. 8. Kæbefod af Munnopsurus giganteus G. O. Sars. st, Sternum, 

pc, Prækoxa,.c, Koxa, b, Basipodit, /?, Endit, P, Palpe, ep, Epipodit. 

(H JSHansen, eher Flid, ZZ) 

Fig. 9. Kæbefødder af a, Trichoniscoides albidus, b, Ligidium 

hypnorum, c, Armadillidium pictum. (Efter Mz.). 

(Endit). Lateralt for Enditen udspringer Palpen, der 

hos Ligiiderne (Fig. 95) er 5-leddet;” hos alle:de 

øvrige danske Landisopoder (Fig. 9a og c) derimod 

kun 2-leddet. ;Kæbefødderme er erentiis 15. Bar 

Kroplemmer,. idet de udgaar. fra.1. Forkropsled 

der som nævnt er smeltet sammen med Hovedet. 

Forkroppen (Thorax) bestaar af 7 frie Led, Bag- 

kroppen (Abdomen) af 6 frie, sjældnere sammen- 

voksede Led. Det: 'dorsale Kitinpartiz påa. sheer 

Segment kaldes Tergiten;:det”ventråle-Sterniten: 
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De som oftest udad rettede Sideplader kaldes Epi- 

mererne. 

Forkroppen er forsynet med et Par Gangfødder, 

de saakaldte Brystfødder (Thorakopoderne), paa 

hvert Led, indleddet paa Undersiden af Epimererne. 

En Prækoxa er aldrig til Stede. Koxa: (Koxopodit) 

er pladeformet og vokset sammen med Kropleddet, 

FÉ 
10 

Fig. 10. Mesidotea entomon (L.) (Idoteidae). Viser hvorledes Koxa 
danner Epimererne. 1, set fra Undersiden; 2, set fra Oversiden. 

(Etter Calmar fra H. d: 2): 
Fie: VI. "1. "Thorakalben -af -a;' Porcellio -laevis 3,. b, Trichoniscus 
pusillus. 7, Basipodit, 2, Ischiopodit, 3, Meropodit, 4, Karpopodit, 

5, Prone; 6, Daeiylopetlit; (Efter Mz:): 

hvor den danner Epimeren (Fig. 10); hos Landiso- 

poderne er denne Sammenvoksning fuldstændig. 

Det første frie Led er Basipoditen (Basis), der er 

et af de kraftigste! Led>”1 (Gangbenene. "Ydergren 

(Exopodit) mangler. De tre nævnte Led svarer til 

Protopoditen, den: oprindelige Grunddel i Spalte- 

føden. De følgende 5. Led, der svarer. til Inder- 

grenen (Endopoditen), kaldes Ischiopodit (Ischium), 

Meropodit (Merus), Karpopodit (Karpus), Propodit 

(Propodus) og Dactylopodit (Dactylus) (Fig. 11). 

Brystfødderne udviser hos mange Arter og Slægter 
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visse karakteristiske Ejendommeligheder, som hyp- 

pigt finder Anvendelse i Systematiken. Eksempel- 

vis kan nævnes: 7. Thorakopod hos Androniscus 

dentiger og Trichoniscoides sarsi (Fig. 12 c og 12 f). 

di Jod d 

É i 
Fig, 12. 7. Thorakalben af ;a,-Ligidium hypnorum, b, Trichoniscus 

pusillus, c, Androniscus dentiger, d, Hyloniscus vividus, e, Por- 

cellio rathkei, f, Trichoniscoides sarsi. (Efter. Mz.). 

Hunnerne har i Yngleperioden en Rugepose 

(Marsupium), der er dannet af tynde, pladeformede 

Udvækster (Oostegiterne) fra Undersiden af de 5 

forreste, frie Forkropsled. Disse Rugeposeblade 

udspringer inden for Benene omtrent paa det Sted, 

hvor Koxa er vokset sammen "med Sterniten. De 

er taglagte og den frie Rand vender fremad. 

Halefødderne (Pleopoderne) bestaar hos Land- 

isopoderne af en 1-leddet Stamme, der bærer en 

Ydergren og en Indergren. Der findes 6 Par Hale- 
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fødder, af hvilke bageste Par (Uropoderne, Fig. 17) 

afviger meget i Udseende fra de øvrige; de er 

saaledes kraftigere kitiniserede, og baade Yder- og 

Indergrenen er griffelformede og rager længere 

Fig. 13. 1. Par Halefødder hos & af a, Trichoniscus pusillus, b, 
Ligia oceanica, c, Trichoniscoides albidus, d, Hyloniscus vividus, 

e, Trichoniscoides saeroensis, f, Trichoniscoides sarsi. (Efter Mz.). 

bagud end Bagkropsspidsen. 1. og 2. Par Pleopo- 

der (Fig. 13—16) hos Hannen er som Regel lige- 

ledes af afvigende Bygning, idet deres Indergrene 

hos de fleste Former spiller en Rolle under Par- 

ringen; de gaar hyppigt under Betegnelsen Gono- 

poder, og deres forskelligartede Bygning danner 

et meget vigtigt Grundlag for AÅrts- og Slægts- 

systematikken, især for Trichoniscidernes Ved- 

kommende. Ydergrenene paa Gonopoderne samt 

begge Grenene paa 3.—5. Halefodspar er i Reglen 
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flade, tyndhudede Dannelser af trekantet eller fir- 
kantet Form. Om deres Funktion som Aandedræts- 

organer se senere. 

YdreKønsforskelle. For- 

uden den hos 2 periodisk fore- 

kommende Rugepose (Marsu- 

pium) og 1. og 2. Par Hale- 

fødders Omdannelse hos $ fin- 

des der enkelte andre, mindre 

sikre Kønskarakterer hos Land- 

isopoderne. Saaledes er Han- 

nerne som Regel større end 

Hunnerne, dog synes det om- 

vendte snarere at være Til- 

fældet hos Trichonisciderne. 

Ligeledes er Uropoderne hos 

& ofte større end hos 9. Des- 

uden forekommer der hos en- 

kelte Trichoniscider særlige 

Udvækster paa 7. Gangben 

Fig. 14. 1. Par Halefødder POS då, f. Eks. paa Meropoditen 
hos $ af a, Porcellio sca- hos Trichoniscoides sarsi, An- 

sa SØ re egern droniscus dentiger og Hylo- 
dillidium pictum f. typica. niscus vividus (Fig. 12). Hos 

(Efter Mz.). SE 30 
Porcellioniderne findes paa 

Mero- og Carpopoditen paa de 3—4 første Thor- 

akalben hos & (Fig. 11) en tæt Børstebesætning, 

der hos 2 er betydelig tyndere og bestaar af en 

anden Slags Børster. Betydningen af denne Børste- 

besætning kendes ikke med Sikkerhed. 
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Fig. 15. 2. Par Halefødder hos & af 1. Ligidium hypnorum, 2, 
Androniscus dentiger, 3, Trichoniscus pusillus, 4, Trichoniscoides 
sarsi, 5, Trichoniscoides albidus, 6, Trichoniscoides saeroeensis. 7, 

Porcellio-scaber.:- (Efter Mz.). 

16 ly 

Fig. 16. 1. Halefod hos 2 af 1, Porcellio scaber, 2, Haplophthalmus 
danicus, 3, Trichoniscus pusillus. (Efter Mz.). 

Fig. 17. Telson og Uropoder af 1, Ligia oceanica, 2, Trichoniscus 
pusillus, 3, Oniscus asellus, 4, Porcellio dilatatus, 5%, Armadillidium 

opacum. (Efter Mz.). 
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Kirtler. Der findes talrige, encellede Kirtler hvis 

Udførselsgange bryder igennem Kitinpanseret. Paa Epi- 

mererne udmunder Epimer- eller Randkirtlerne; de enkelte 

Kirtler udmunder som Regel samlede i et lille Porefelt, 

der ligger tæt ved Epimerernes Rand i en lille Fordyb- 

ning eller Indbugtning inden for Randen. Deres Betyd- 

ning er ikke med Sikkerhed fastslaaet endnu. Ved Grun- 

den af Halefødderne udmunder Pleopodkirtlerne eller de 

Weberske Kirtler, hvis Sekret holder Halefødderne fug- 

æ SØ 
MW 

SC FIT 

77 

an 

SIDA Fin: 
SVT TB Fr 

i 
| | 

Mm pp. ' ' 

Fig. 18. Skema over Blodets Kredsløb hos Isopoderne. ct, Cephalo- 
thorax, 1—7 frie Kropled, I—VI Abdominalled. a,, 1. Antenne, 
4, 2. Antenne, mm, Mandibel,. m%,, 1) Kæbe;… m%,,..2:- Kæbe, me: 

Kæbefod, H, Hjerte (med et Par Ostier), ac, Aorta cephalica, D, 

Tarm, ast, Sternalarterie, ala, forreste Lateralarterie, at, Thorakal- 

arterie, al.p, bageste Lateralarterie, g, Forbindelsen mellem en 
Thorakalarterie og Stelnalarterien. (Efter Delage fra H. d. Z.). 

Y 

RENE La SSG 

tige. Paa Uropoderne udmunder Urostylkirtlerne, der se- 

cernerer, naar Dyret angribes eller fastholdes; de er en 

Slags Forsvarsvaaben. 

Blodkarsystem (Fig. 18). Hjertet (h) er hos Isopo- 
derne en aflang, sækformet Dannelse, der ligger i Bag- 

kroppen og strækker sig et større eller mindre Stykke ind 

i Forkroppen. I Væggen findes et eller to Par usymme- 

trisk liggende Spalter (Ostier), hvorigennem Blodet fra den 

uden om Hjertet liggende Hjertesæk (Perikardialsinus) 

trænger. Fra Hjertet udgaar der flere. Karstammer, Den 

uparrede Aorta cephalica (ac) løber frem efter til Hovedet, 
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hvor den afgiver Kar til Antenner, Øjne og Hjerne; der- 

efter deler den sig og danner en Svælgring, fortsætter sit 

Forløb langs Bugsiden (Sternalarterien) under Bugnerve- 

strengen (ast). Sternalarterien afgiver Grene til de enkelte 

Segmenter. Desuden udgaar der fra 

Hjertet 5 Par Sidearterier: Første Par 

(Arteriae laterales anteriores) (ala) ud- 

springer tæt ved Aorta og forsyner de 

fire første frie Thorakalled, de tre føl- 

gende Par (Arteriae thoracicae) (at) ud- 

springer paa Siden af Hjertet og gaar 

henholdsvis til 5.—7. Førkropsled. Det 

5. Par (Art. lateralis posterior) (alp) 

udspringer paa Hjertets Underside og 

forgrener sig i de 6 Bagkropsled. Alle 

Thorakal- samt Lateralarteriernes Grene 

anastomoserer med Sternalarterien (g). 

— Herfra findes der en Del Afvigel- 

ser, Hos Onisciderne udspringer Ar- 

teria lateralis posterior fra sidste Thora- 

kalarterie, og hos Ligia er Sternal- 

arterien afbrudt, saa at en Del af Le- 

gemet modtager arterielt Blod alene 

fra de øvrige Arterier, — Det venøse 
Blod samler sig i en Thorakallakune 

omkring Indvoldene; denne staar i For- 

bindelse med: en Beholder, … Lateral- 

sinus, i hver Side af Thorax. Disse 

Beholdere, der ogsaa modtager Blod 

direkte fra Lemmerne, forener sig i 

Bagkroppen til een Abdominalsinus, 

MRS» 
sø 

' 

Fig. 19. Nervesyste- 

met (Asellus aquati- 
cus). I, første An- 
tenne, 2, anden An- 
tenne, 3, Hjerne. Der- 

efter følger 7 Par frie 
Thorakalganglier; 

Abdominalganglierne 

er delvis sammen- 

smeltede. (Efter G.O. 

sers ma Hd. 2): 

hvorfra Blodet strømmer gennem Halefødderne; efter Ilt- 

ningen løber Blodet gennem særlige Baner tilbage til 

Hjertesækken, men da denne ogsaa staar i Forbindelse 

med venøse Blodbaner, sker der her en Blanding af det 

venøse og det arterielle Blod. 

Nervesystemet (jfr. Fig. 19). 

Thydsen Meinertz: Bænkebidere. 

Bugstrengen er af den 

2 
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sædvanlige Arthropodtype. Hjernen forsyner Øjne og An- 

tenner, Svælgkommissurerne forbinder Hjernen med nedre 

Svælgganglie, der er dannet af de mere eller mindre sam- 

mensmeltede, til de fire Par Munddele hørende, Nerveknu- 

der. Derefter følger 7 Par adskilte Thorakalganglier. Ab- 

dominalganglierne er sædvanlig rykket tæt sammen. 

Aandedrættet. Som Regel fungerer det indre Blad 

(Indergrenen) paa nogle af Halefødderne som Gælle, men 

hos adskillige Landisopoder findes der tillige paa Yder- 

grenene de saakaldte Trache- 

alorganer, der nærmest er at 

opfatte som en Slags Lun- 

f ger”). Hos Ligiiderne og Tri- 

Fig. 20. Porcellio scaber Latr. chonisciderne (Fig. 13) findes 
Snit gennem Lungen (Tracheal- ingen Trachealorganer, hvor- 

organet) paa en Pleopod-Exopo- imod de forekommer hos den 
BØ. eN Eg tredie af; de: heri Landet're= 

præsenterede Familier: Onis- 

ciderne (Fig. 14). Trachealorganet bestaar af en Indposning 

paa Yderranden af Halefodens Ydergren; dets Hulrum er 

sædvanlig meget stærkt forgrenet (Fig. 20). De er luft- 

fyldte og viser sig derfor paa friske Exemplarer som hvide 

Pletter… De "kan være: til Stede ide; fem forreste TER 

grene (Porcellio rathkei) eller kun i de to forreste (Por- 

cellio scaber), sjældnere kun i første Ydergren. Slægten 

Oniscus staar som en Overgangstype mellem de gælle- 

aandende og de lungeaandende Former, idet der i de fem 

forreste Ydergrene findes et lukket Trachésystem. Udvik- 

lingen af disse Trachealorganer staar aabenbart i Forbin- 

delse med vedkommende ÅArters . Levevis; »Former «med 

Trachealorganer lever hyppigt paa forholdsvis tørre Ste- 

der, hvorimod Former uden Trachealorganer ér meget 

fugtighedselskende. — De tyndhudede Indergrene paa 

Halefødderne holdes fugtige af Sekretet fra Pleopodkirt- 

lerne; de er Blodgæller, og de fungerer som Aandedræts- 

1) Hos Armadillidium og andre er der paavist Muskelstrøg, der med- 

virker ved Fornyelsen af Aandedrætsluften i Trachealorganerne. 
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organer baade i Luft og Vand; dog findes der enkelte 

Former (Armadillidium), der ikke er i Stand til at aande 

i Vand. Hos mange Former findes ejendommelige Vand- 

ledningsfurer, i hvilket der kan optages Vand fra Om- 

givelserne : (Regn, Dug). Paa Forkropsleddenes Sterniter 

findes der mellem Ekstremiteterne Længderender, der er 

overdækket af Knuder og Skæl. Disse Render, Interseg- 

mentalfurerne og Partierne mellem Halefødderne og dis- 

ses Dele danner et sammenhængende System, der stræk- 

ker sig fra Mund til Gat. Optages der Vand, ledes det til 

Halefødderne, der begynder at bevæge sig. Det brugte 

Vand bortledes mellem de to tætstillede Uropodstammer 

og deres Indergrene, der paa Indersiden er affladet eller 

rendeformet udhulet. Dette Afledningssystem kan ogsaa 

anvendes til Vandoptagelse; de to tætstillede Indergrene 

stikkes i saa Fald ned i Vandet, f. Eks. en Vanddraabe, 

der da opsuges. Eventuelle smaa Fremmedlegemer til- 

bageholdes af en Tværrække af smaa, gruppestillede Haar, 

der er anbragt over sidste Halefodspar. Vandet i dette 

Vandledningssystem kan ogsaa optages af Endetarmen. 

Af Ekskretionsorganer finder man hos Landiso- 

poderne, bortset fra en reduceret Antennekirtel hos enkelte 

Former, kun Skalkirtlerne, der udmunder ved Grunden af 

2. Par Maxiller. Hos enkelte Oniscider er de noget redu- 

ceret og synes ikke at have nogen ydre Aabning. 

Fordøjelseskanalen (Fig.21) bestaar af flere Afsnit. 

Munden fører ind i et temmelig snævert Spiserør, der 

fortsættes i Tyggemaven, som indvendig er forsynet med et 

kompliceret System af kitinbeklædte Lister og Furer. Det 

følgende Afsnit er den lange Midttarm; denne gaar over 

i det bageste Tarmafsnit, den korte Endetarm. Spiserør 

og Tyggemave ligger i Hovedet; Midttarmen strækker sig 

i lige Linie gennem hele Kroppen og er adskilt fra den 

korte Endetarm ved en tydelig Indsnøring. Ventralt i 

Tyggemaven udmunder paa hver Side en meget lang, ofte 

(Oniscus) tvedelt Leverblindsæk. 

Den af Munden sønderdelte Føde bliver yderligt be- 
DE 
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handlet i Tyggemaven, hvor den tillige bliver blandet med 

Sekretet fra Leverblindsækkene. Opsugningen af Føden 

finder Sted i Midttarmen, hvis Væg bestaar af et Lag stor- 

kernede Celler. Hos Landisopoderne findes der to tætstil- 

6 
-7 

---8 

Fig. 21. Tarmkana- 

len af Oniscus asel- 

lus. 1, Kardiale Si- 

destykke, 2, pylori- 
kale Sidestykke, 3, 
pylorikale Ventral- 

stykke, 4, Lever- 

blindsække, 56, to 
Længdefurer (Ty- 
phlosolis) i Midttar- 
mens dorsale Væg, 

6, Indsnævring, 7, 

et ved Indsnævrin- 

gen afsnøret Afsnit, 
8, Endetarm. (Efter 
ide, fra HZ: 

lede Længdefurer (Typhlosolis) i den 

forreste Del af Midttarmens dorsale Væg. 

Landisopoderne lever i hvert Fald 

hovedsagelig af Planteføde. Som Regel 

bestaar Føden af døde, henraadnende 

Plantedele, men iøvrigt har man kun 

ringe Kendskab til deres Ernæringsfor- 

hold. At enkelte Arter (Armadillidium) 
er i Stand til at optage frisk, grøn Plante- 

føde, har man konstateret ved Forsøg, 

hvor Optagelsen af anden Føde har væ- 

ret udelukket; om de ogsaa i Naturen 

frivilligt optager saadan Føde, er der- 

imod ikke fastslaaet med Sikkerhed. 

Under halvraadne, møre Træstykker 

finder man undertiden talrige Eksempla- 

rer af Haplophthalmus danicus. De sid- 

der hyppigt i overfladiske, smalle Furer 

som de muligvis selv har gnavet. Ellers 

finder man lettest Spor af deres Gnav i 

Væksthuse, hvor enkelte Arter kan blive 

saa dominerende, at de kan betragtes 

som Skadedyr. De kan gnave sig ind i 

modne, bløde Frugter f. Eks. i Fersken, 

hvorved naturligvis Frugten bliver uan- 

vendelig som Salgsvare. Det er ogsaa 

sandsynligt, at de gør nogen Skade paa 

unge Kimplanter i Væksthuse, naar de 

optræder i stort Antal. 

Kønsorganerne er parrede, og der findes 1 eller 2 

Udførselsaabninger. Testiklerne bestaar sædvanlig af 3 

fingerformede Dannelser; Sædlederne, der undertiden kan 

være forsynet med en Sædblære (Philoscia), fortsætter sig 
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i en papilagtig, ydre Forlængelse, Penis (et Fremspring 

fra sidste Thorakalsternit), der hos de fleste Landisopoder 

(undt. Ligiiderne) er smeltet sammen til een; selve Penis 

tjener ikke som Parringsorgan, men til at lede den sam- 

menklæbede Spermamasse, ofte ved Hjælp af 1. Par Hale- 

fødders Indergrene, der viderefører den til Vagina. Ova- 

rierne, hvoraf der findes eet i hver Side, er aflange Le- 

gemer. De ydre Kønsaabninger ligger ved Grunden af 5. 

Benpar. Æggene ledes ind i Rugeposen (Marsupium), hvor 

den videre Udvikling foregaar. Rugeposebladene viser sig 

efter det Hudskifte, der foregaar lige før Æglægningen 

(eller kort efter Parringen). De tabes under det følgende 

Hudskifte, der finder Sted lige efter, at Yngelen har for- 

ladt Rugeposen. Kort efter Æglægningen udvikler der sig 

(Onisciderne) nogle papillignende, tyndhudede Udvækster 

(Kotyledoner) paa Undersiden af Kroppen, paa de Led, 

der er forsynet med Rugeposeblade. Naar Ungerne kom- 

mer ud af Æggene, har Kotyledonerne naaet deres maksi- 

male Udvikling; de kan have en noget forskellig Form og 

er til Stede i et forskelligt Antal; hos de fleste Arter fin- 

des de som en midtstillet Papil paa 2.—5. Kropled, hos 

andre findes der 3 Papiller paa hvert af de samme Led, 

og hos atter andre findes der tillige en midtstillet Papil 

paa 1. Kropled. 

Hos Landisopoderne er Rugeposen under Drægtig- 

hedsperioden fyldt med en Vædske, og den alm. Antagelse 

er den, at der gennem Kotyledonerne diffunderer en Næ- 

ringsvædske ud, der udnyttes af Ungerne. Herpaa tyder 

det Forhold, at Kotyledonerne først naar deres maksimale 

Udvikling, naar Ungerne kommer ud af Æggene, samt at 

der hos Arter, der har store, æggehviderige Æg, ingen 

Kotyledoner udvikles (Ligiider og Trichoniscider), hvor- 

imod de altid forekommer hos saadanne, der har smaa 

Æg. Efter en anden Opfattelse (Verhoeff) er Kotyledonerne 

hovedsagelig Aandedrætsredskaber, og Vædsken i Ruge- 

posen skulde stamme fra Endetarmen og ved Hjælp af 

Halefødderne føres ind i Rugepusen; tillige skulde Un- 
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gerne ikke optage Næring fra Vædsken, men kun Vand 

til Volumenforøgelse. 

Den Tid, der tilbringes i Rugeposen, omfatter en em- 

bryonal og en. larval Periode. Den' embryonale. Periode, 

Æggets Udviklingstid, er 2—3 Gange saa lang som den 

larvale. Larverne gennemgaar tre Hudskifter, inden det 

fulde Lemmeantal naas, af hvilken Grund Verhoeff skel- 

ner mellem det primære, sekundære og tertiære Stadium; 

Larverne forlader Rugeposen i 1. Larvestadium. I de to 

første Stadier findes der intet eller kun meget lidt Pig- 

ment, og der findes ingen Epimerer paa sidste Thorakal- 

segment. Første Par Halefødder udvikles først i 2. og 3. 

Stadium, og i 3. Stadium begynder Udviklingen af sidste 

Par Brystfødder. Tiden for hele Udviklingen varierer be- 

tydelipt:-"For Porcellio séaber Latr. angiver Verhoeff saa- 

. ledes Tiden fra 49—102 Dage, der for den længste Perio- 

des Vedkommende fordelte sig saaledes: den embryonale 

Tid 35 Dage; Primærlarvens Marsupialtid 16 Dage, dens 

Tid i det frie 5S'Dage;; Sekundærlarven 23 Dage, Tertær 

larven 23 Dage. 

Forplantning. Hos Landisopoderne forekommer 

baade den almindeligé, befrugtningskrævende Forplantning 

og Parthenogenese. De to i Danmark forekommende Ligi- 

ider samt de fleste Oniscider lægger befrugtede ÆrsS 

temmelig sjældne Tilfælde finder man enkelte ubefrugtede 

Æg i Rugeposen, men disse udvikles ikke. Hos en her i 

Landet levende (indført) Art, Trichorhina monocellata, er 

der slet ingen IF fundet, den har utvivlsomt partheno- 

genetisk Forplantning. Det er især hos Trichonisciderne, 

denne Form for Forplantning forekommer. Hos Slægten 

Trichoniscus har den ene danske Årt, Tr. pusillus Brandt 

kun 2,5 "/00 I, medens den anden, Tr. pygmaeus G. O. 

Sars 53"/0 $$; her findes altsaa Parthenogenesis og alm. 

Forplantning inden for samme Slægt; hos de to Arter af 

Slægten Haplophthalmus findes der hos H. danicus B-L. 

28"lo I og hos H. mengii (Zaddach) ca. 40/0 $$; hos 

Trichoniscoides albidus (B-L.) Patience forekommer Øg 
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saa sjældent, at der sikkert er Tale om Parthenogenese; 

men hos de to øvrige Arter af denne Slægt synes 3 at 

være til Stede i noget større Antal, men de foreløbige 

Fund er dog for faa til, at man kan sige noget sikker- 

derom; Hyloniscus vividus Verh. er i det hidtil indsamt 

lede Materiale repræsenteret med ca. 15/0 $3. Hos Onis- 

ciderne er det procentiske Antal $& sædvanlig betydelig 

større; de forskellige Porcellio-Arter har saaledes mellem 

ca. 26"/o og ca. 47/0 $$; og indenfor Slægten ÅArmadilli- 

dium findes der mellem ca. 22/0 og ca. 47"[0 I$; hos de 

øvrige Oniscider gør omtrent samme Forhold sig gældende. 

Af Ligiiderne har Ligia ca. 48”"/o og Ligidium ca. 36" II. 

Ovenstaaende Tal er for de fleste Årters Vedkommende 

uddraget af et meget stort Materiale. 

Hudskifte. Hudpanseret skiftes ved en tværgaaende 

Fure i to Etapper, nemlig først paa den bageste Halvdel 

af Dyret, dernæst paa den forreste. Den bageste Halvdel 

omfatter det 5. Thorakalsegment samt alle de følgende 

Segmenter. Hudskiftet af hver Part varer 2—3 Dage; heraf 

bruges den meste Tid til Løsningen af det gamle Hud- 

skelet, hvorimod selve Afkastningen kun varer nogle faa 

Timer. 

Opholdssteder. Bænkebiderne finder man som 
Regel paa mørke, fugtige Steder. Kun forholdsvis faa er i 
livlig Bevægelse om Dagen; dette er saaledes Tilfældet 
med Philoscia muscorum, der undertiden kan tages med 
Ketscher i: høj, urteagtig Vegetation. Porcellio pictus fin- 
der: man tret 'olte' paa solbeskinnede Mure, merni.den er 
trods dette sikkert'et- Natdyr.. De fleste Trichoniscider er 
ogsaa i Virksomhed om Dagen, dog udsætter de sig saa 
at sige aldrig for stærkt Lys; som Regel findes de mellem 
fugtige, nedfaldende Blade og paa lignende Steder. Ligi- 
dium hypnorum findes kun paa særdeles fugtige Steder, 
som mellem nedfaldne, meget vaade Grene og i vaadt Løv 
ved mindre Vandløb, Vandhuller o. s. v. i Løvskove. Nogle 
Arter har taget Ophold i vore Boliger, Stalde og Skure 
f. Eks. Oniscus asellus, Porcellio scaber, laevis og dilatatus 
samt Cylisticus convexus, men de nævnte Arter findes 
ogsaa andre Steder. Ejendommelig er den blinde Platyar- 
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thrus hoffmannseggi, der kun findes i Myretuer. Enkelte 
Arter er kun taget i Væksthuse, saaledes Trichorhina mono- 
cellata, Armadillidium nasatum, .Hyloniscus vividus, An- 
droniscus dentiger og Trichoniscus pygmaeus. En Del fin- 
des baade i det fri og i Varmehuse. Flere af de her i Lan- 
det forekommende Arter er indslæbte, saaledes alle de 
ovenfor nævnte Væksthusformer; tillige kan nævnes Por- 
cellio dilatatus, laevis, Metoponorthus pruinosus, Trichonis- 
coides sarsi og Haplophthalmus danicus. 

Der er Arter, der særlig ynder kalkholdig Jordbund 
(Armadillidium cinereum) og andre, der kræver fugtig 
Skovbund (Trichoniscus pusillus og Ligidium hypnorum), 
atter andre holder sig af ikke altid paaviselige Grunde i 
Nærheden af Kysterne. Ligia oceanica er saaledes en ud- 
præget Kystform, Cylisticus convexus ligeledes, men i 
mindre udpræget Grad. Philoscia muscorum er ogsaa op- 
rindelig en Kystform; men i Danmark, hvor Afstandene 
er saa smaa, er den trængt dybt ind i Landet, saa den 
paa. Øerne kan siges at være udbredt overalt, dog fore- 
kommer den talrigest nær Kysterne. 

I Danmark er 27 Arter Bænkebidere paavist. 

Oversigt over Familierne. 

1. Uropoderne danner intet tveklappet Laag, Oper- 
culum. Bagkropsleddene ikke sammenvoksede. 
Halefødderne togrenede og er alle til Stede. 2. 

Uropoderne danner et Operculum. Bagkropsled- 
dene fri eller sammenvoksede. 1. Par Hale- 
fadder mangler FLS BESET HI SER Må 4. 

2. Penis parret. 2. Par Følehorn med  mangeled- 
det Svøbe. Kindbakkerne med veludviklet 
Pars molaris. 1. Par Halefødder omtrent ens 
hos & og ?. 2. Par Halefødder omdannet 
KOS ED TE NME SAT SAREEN SEES 1; 'Ligtidae: 

Penis uparret. 2. Par Følehorn med faaleddet, 
børsteformet og oftest pigmentløs Svøbe eller 
med 2—3 tydelige og noget kraftigere Svøbe- 
led. Kindbakkerne med veludviklet (oftest 
smaa Former) eller med reduceret (oftest 
større Former) Pars molaris. Baade 1. og 2. 
Par Halefødder omdannet hos $ ..…..…...... 3 

3. 2. Par Følehorn med faaleddet, børsteformet, 
sædvanlig pigmentløs Svøbe. Kindbakkerne 
med veludviklet Pars molaris. Telson sæd- 
vanlig lige afskaaret. 1. Par Thorakalepimerer 



25 

uden Indbugtning paa Bagranden. Smaa For- 
SEE SELER na DE MANERER ES 2. Trichoniscidae. 

2. Par Følehorn med 2 eller 3 tydelige og for- 
holdsvis kraftige Led i Svøben. Kindbakkerne 
med reduceret Pars molaris. Telson sædvan- 
lig tilspidset. Oftest store Former, 3. Oniscidae. 

4. [Bagkropsleddene fri. 2. Par Halefødder 1-gre- . 
nede og uden Trachealorganer .... 4. Tylidae").] 

[De 5 forreste Bagkropsled sammenvoksede. 2. 
Par Halefødder 2-grenede og forsynet med 
Frachealorsaner syre 5, Syspåstidae”).] 

1. Fam. Ligiidae. 

Denne Familie repræsenterer de mest primi- 

tive Landisopodformer, hvilket blandt andet ses af 

de Karakterer, der er nævnt i Oversigten over 

Familierne. Tillige kan nævnes, at de store, af 

mange Oceller sammensatte Øjne ligger i Niveau 

med den øvrige Del af Hovedets Overflade i Mod- 

sætning de andre her i Landet forekommende Fa- 

milier, hos hvilke Øjet danner en lille Forhøj- 

ning. Af andre primitive Træk kan nævnes, at 

Sammensmeltningen mellem Hovedet og 1. Thora- 

kalsegment er mindre fuldstændig. Enditen paa 

1. Par "kæber ;er forsynet med. 3: Peniciller, paa 

2. Par Kæber med 2, undertiden smaa Peniciller. 

Palpen paa Kæbefødderne er 5-leddet; Telson 

jævnt afrundet bagtil. Trachealorganer mangler. 

2 Slægter i Danmark, hver med en enkelt Art. 

Oversigt over Slægterne. 

1. De 2 Grene paa Uropoderne er paa det nærme- 
ste lige lange og lige tykke og udspringer 

1) Ingen danske Repræsentanter. 
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ved Siden af hinanden paa Enden af Stam- 
men. Under Øjet findes et lille Fremspring. 
Sædvanlig store Former, der lever ved Ky- 
BETA S Saa ENN RD 7 280 Sar be BOSESREERRN i. Lkeea: 

Indergrenen paa Uropoderne tydelig tyndere og 
kortere end Ydergrenen, men sidder paa Spid- 
sen af et Fremspring paa Stammen. Under 
Øjet intet Fremspring. Mindre, sj. over 10 mm 
lange, fugtighedselskende Former,. 2. Ligidium. 

1 tre Fab, 

Slægten Ligia bestaar næsten udelukkende af 

store, indtil 30 mm lange Arter. Antennula med 

rudimentært Endeled; 2. Par Antenner lange og 

kraftige. Kæbeføddernes Bigren kort og. bred: 

Uropoderne lange og slanke. 

1SETsia' ocesnica (£): (Fie 22) 

Hovedet er mere end dobbelt saa bredt som langt. 

Øjets indre Rand danner en stump Vinkel, hvis Spids 

vender ind mod Midtlinien. Pandelap mangler, til Stede 

er derimod en skarp Pandefure, som strækker sig helt 

hen foran Øjnene. Den bageste Del af Hovedets Over- 

flade bestaar af en flad, bred Vold, der ud mod Siderne 

aftager i Bredde, indtil den som en smal, skarp Kant 

gaar bag om Øjnene. Kæbefodssegmentets Nakkefure 

stærk fremtrædende og kan forfølges om. paa Undersiden. 

Bagranden paa de 5 første Thorakalepimerer er meget 

svagt indbugtet; Thorakalepimerernes For- og Siderand er 

bøjet opad, bagtil i tiltagende Grad. Paa 1. Segment fort- 

sætter den opad bøjede Rand sig et Stykke op paa Ryggen. 

De to første Bagkropsled er smallere end det tredie 

og har kun smaa. Epimerer,. Telson fire; Gange bredere 

end lang, og Bagrånden danner en jævn Bue, der ud 

mod Siderne støder sammen med de smaa Epimerer paa 

6; Led: 
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Farven er lysgraa; Pigmentet er samlet i smaa, tæt- 

stillede Punkter, der er fordelt over hele Oversiden. Lig- 

nende, men stærkt spredte Punkter findes ogsaa paa 

Kroppens Underside og 

paa Benene. Disse Punk- 

tér-viser sig; ved stærk 

Forstørrelseatvære mere 

eller mindre uregelmæs- 

sig stjerneformet forgre- 

net; — "De unge, indtil 

1,5 cm lange, Eksempla- 

rer, er derimod brogede. 

Saaledes strækker der 

sig en større, delt Plet 

over de tre bageste Krop- 

leds Rygside; tillige fin- 

der man paa de 3—4 sid- 

ste Bagkropsled en halv- Fig: 22: Ligia oceanica: (L.) 2. (Efter 
kredsformet Plet,der ven- G: O Sar). 

der Aabningen fremad. 

Rygsiden hos de voksne mat paa Grund af meget smaa 

tætstillede Forhøjninger, der er tydeligst paa Tergiterne. 

Paa Bagkropsepimererne løber en tilspidset, lav Længde- 

vold ud paa det bageste Hjørne. — De unge Individers 

Skulptur er mere fremtrædende end de voksnes; paa 

Rygsiden findes saaledes talrige smaa, spidse Knuder, 

der paa Bagranden af hvert Segment danner en Række. 

Paa. Hovedefs Forkant, der' hos unge Eksemplarer er 

skarpere end hos ældre, findes en Række smaa, korte 

Børster. 

1; Arnitenne uden ”lange' Børster, Endeleddet meget 

lille, vorteformet, saa det let overses. 2. Antennes Svøbe 

med 10—12 korte Led. 

Halefødderne er med Undtagelse-af de 2 første: Par 

omfrentens hos: $ 09/9: -E Yderøren er hos. forsynet 

med ca. 6 lange, bløde Børster. 2. Ydergren ($) rektangu- 

lær, med et lille spidst Indhak paa den indre Del af Bag- 
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randen. 2. Indergren 2-leddet, lang og griffelformet, Ende- 

leddet længst, Spidsen drejet udad. — Uropodstammen 

længere end bred; Inder- og Ydergrenen lige lange, griffel- 

formede og udspringer ved Siden af hinanden. (Fig. 17, 1). 

Ligia oceanica er vor største Bænkebider; den kan 
opnaa en Længde — maalt fra Panderanden til Bagkrops- 
spidsen — paa indtil 30 mm; regnes Uropoderne med, 
bliver Længden ca. 10 mm større. Da der hidtil kun er 
indsamlet temmelig faa Eksemplarer, bliver den statistiske 
Bedømmelse af Materialet sikkert behæftet med forholds- 
vis store Fejl; derfor skal følgende tages med et vist For- 
behold. Yngleperioden varer rimeligvis fra Maj—Juni til 
August—September, Kønsmodenheden indtræder hos 2 
ved en Længde paa ca. 18 mm. Der findes ca. 48'0 IØ 
og 52/0 99. — Det er en udpræget Kystform og er hidtil 
kun fundet ganske nær Havet. Den opholder sig gerne 
paa Moler, Bolværker og Sten; som Følge heraf forekom- 
mer den hyppigst ved Klippekyster. Naar den foruroliges, 
forsvinder den lynsnart mellem Stenene eller lader sig 
falde ned i Vandet. 

Nogen nøjagtig Angivelse af dens Udbredelse ved 
vore Kyster har man ikke tidligere haft. Budde-Lund an- 
giver (1871), at. den findes ved de fleste af de af vore 
Kyster, der yder den egnede Livsvilkaar, uden dog at 
præcisere hvor. 

I de senere Aar er den fundet adskillige Steder ved 
Kysten af Bornholm, samt ved Klintholm Havn paa 
Møen,-København, Thurø, Nyborg, Knudshoved, Taarbæk, 
Samsø, Grenaa og Hirsholmene; den kan altsaa forventes 
fundet ved de fleste af vore Farvande undtagen ved Jyl- 
lands Vestkyst, der næppe, ud over de faa Havne, byder 
denne Art egnede Kaar. 

Dahl (1916) oplyser, at L. oceanica er fundet ved 
Helgoland, Cuxhaven samt i et enkelt Eksemplar (juv.) 
ved Rygen. Efter G. O. Sars?” Angivelse skal den tillige 
findes ved Kysten af Belgien, Frankrig, Spanien, England 
og Færøerne samt Norges Vestkyst helt op til Trondhjem 
Fjord. 
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2. Ligidium' Brandt. 

Denne Slægt bestaar af Arter, der sjældent 

bliver mere end 10—11 mm lange. Den afviger 

fra foregaaende Slægt ved den noget indsnævrede 

Bagkrop samt ved Uropodernes ejendommelige 

Bygning (se Slægtsnøglen). Bigrenen paa Kæbe- 

fødderne er slank, og Mandiblerne nærmer sig til 

den Type, man finder hos Trichonisciderne. 

1. Ligiditm hypnérum (Cuv.). (Fig. 23). 

Hovedet dobbelt saa langt som bredt. Øjets indre 

Rand er ligesom hos foregaaende Art vinkelbøjet. Pande- 

lap'mangler. Paa Hovedets for- 

reste, lodrette Flade findes en 

tynd mod Hovedet tiltrykt Pla- 

de, hvis øvre Kant er skarp af- 

såt:" Denne Kant danner en 

halvkredsformet Bue over hver 

afFølehornenes Udspringssted ; 

set forfra ligner den et lig- 

gende Tretal. Paa den bageste 

Del af Hovedets Overflade lig- 

ger en lav tværstillet Fordyb- 

ning, der skarpt afsat bøjer bag 

om Øjet. Kæbefodsegmentet 

tydeligt afsat. » +Fig…23 "Ligidium- hypnorum 

Bagranden af 1. Par Epi-  (Cuv.). (Efter G. O. Sars). 
merer ganske uden Indbugt- 

ning; derimod findes der nær deres bageste Hjørne en 

lille, aflang Fordybning. 

Bagkroppen skarpt afsat paa Grund af de svagt ud- 

viklede Epimerer. De 2 første Bagkropsled er mindst af 

samme Bredde som det 3.; Telson 2,5 Gange saa bred 

som lang, jævnt buet; dens bageste Hjørner stumpvinklede. 
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Rygsiden broget; Pigmentet mørkebrunt, grupperet i 

større uregelmæssige Pletter, der ved Hjælp af Forgre- 

ninger forbinder sig med hinanden. For det blotte Øje 

viser Farvetegningen sig som tre Længdebælter, et lysere 

og bredere langs Midten af Tergiterne og et mørkere og 

smallere paa hver Side ved Basis af Epimererne. Anten- 

nerne og Uropoderne mørke; Undersiden, Brystfødderne 

og Ydergrenene paa 3.—5. Halefod svagt pigmenteret. 

Rygsiden glat og glinsende, først ved stærk Forstørrelse 

kan der konstateres en svag Punktering. Epimerernes Side- 

rand er svagt opadbøjet; paa 1. Segment fortsætter den 

opadbøjede Rand sig fortil op paa Tergiten. 

1. Antenne med lange kraftige Børster; Endeleddet 

lille, cylindrisk og betydelig kortere end Børsterne; det 

udspringer lateralt paa Enden af 2. Led. Svøben paa 2. 

Antenne med ca. 10 korte, tydelige Led, Endeleddet med 

en lille Haardusk. Hos & er de 2 første Par Halefødder 

afvigende fra Hunnens. 1. Ydergren trekantet; bageste 

Spids forsynet med 2 lange, tynde, bløde Børster; Inder- 

grenen ogsaa trekantet, Sideranden konkav, bageste Spids 

med 3 (sjældnere 2) lange, tynde Børster. 2. Ydergren 

rektangulær; 2. Indergren 2-leddet, lang og griffelformet ; 

Endeleddet flere Gange længere end første Led. Uropod- 

stammens Indergren bærer paa sin Spids 2 meget lange, 

tynde Børster. Ydergrenen er noget tykkere og kraftigere 

end Indergrenen og naar lidt længere bagtil; dens Spids 

er besat med nogle ganske faa, korte Børster. 

Denne Årt er usædvanlig hurtig i sine Bevægelser, 
en Huztighed, der vel for en. Del. er Skyld i, at.den tages 
saa sjældent. Længde indtil 10 mm (Panderand til Telson- 
spids). Kønsmodenheden indtræder hos 2 tidligst ved en 
Længde paa 4,5 mm. Yngleperioden strækker sig over ca. 
4 Maaneder (Juni—September). Bestanden her i Landet 
bestaar af ca. 36/0 I og 64"/0 $?. Den forekommer vist- 
nok udelukkende paa meget fugtige Steder i Løvskove, 
hvor den oftest opholder sig i Bunden mellem drivvaade 
Grene og Blade. Den er fundet mange Steder paa Sjæl- 
land og Møen, samt paa Falster og Fyen; i Vestjylland 
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er den slet ikke fundet, i Østjylland kun paa nogle faa 
Lokaliteter. 

G. O. Sars angiver, at Ligidium hypnorum tillige er 
fundet i Sverrig (efter Lohmander: Skaane, Halland, Ble- 
kinge, Smaaland samt Gotland), Tyskland, Frankrig, Eng- 
land og Tyrkiet,.men endnu ikke i Norge. I Nordtyskland 
er den hyppigt taget sammen med Porcellio conspersum 
(C. L. Koch), der ogsaa ynder meget fugtige Lokaliteter. 
Sidstnævnte Art har aabenbart sin Nordgrænse i Holsten. 

2. Fam Trichoniscidae. 

Familien Trichoniscidae bestaar udelukkende af 

smaa Former, der vanskeligt kan undersøges og 

bestemmes uden Hjælpemidler; Størrelsen af de 

mindste kendte voksne Individer ligger nemlig om- 

kring 1,5 mm: Det er især hos åg, man finder de 

sikreste" Artskårakterer, men da ger "meget 

sjældne hos visse Arter, vil der ofte i en-Prøve 

kun foreligge 99 til" Bestemmelsen, der derved 

bliver behæftet med nogen Usikkerhed. Hovedet 

er ovalt, Sidelapperne tydelige, og Panden som 

Regel jævnt buet, sjældnere fremspringende. Øj- 

nene smaa''eller mangler; der” findes hyppigt 1 

eller 3 Ogeller.1. hvert Øje. .1. Par Følehorn-smaa, 

Endeleddet med Sansestifter; 2. Par Følehorn med 

børsteformet, sædvanlig pigmentløs og utydeligt 

leddef Svøbe ”Enditeri påa 1. Par Kæber med 3, 

men 2. Par uden Peniciller. Palpen paa Kæbe- 
fødderne 2-leddet. Bagkroppen noget indsnævret, 

Telson som oftest lige afskaaret; Indergrenen paa 

Uropoderne spinklere end Ydergrenen. Tracheal- 

organer mangler. 
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Der er hidtil her i Landet fundet 9 Arter, der forde- 

ler sig paa 5 Slægter. 

Oversigt over Slægterne. 

I. Epimererne svagt udviklet paa Bagkroppen; 2. 
Bagkropsled bredere end 3. eller 4.; Hove- 
dets Siderand med kraftige Børster; Pande- 
randen jævnt buet. Følehornssvøben ofte med 
mere end 3 Led. Blødt Hudskelet. Farven 
meget varierende: hvidlig, gullig, rødgul til 
rødbrun. Tarmindholdet kun gennemskinnen- 
de. paa-de lyse Forther:£ 5205400 PR ØEEN VÆ 

. og 2. Bagkropsled uden Epimerer; da Epi- 
mererne paa de øvrige Bagkropsled er kraf- 
tige, bliver 3:'0g 4 Led bredere end 2./Led 
Hovedets Siderand uden eller med svage 
Børster. Midten af Panderanden mere eller 
mindre fremragende. Følehornssvøben med 
3 Led. Haardt Hudskelet. Farven hvid; Tarm- 
indholdet frennemskinnende … "5. STI ES 

5. Haplåphthalmus. 
2. Kroppen kraftigt pigmenteret. Dorsalsiden sæd- 

vanlig glat og glinsende. Øjne med 1—3 
UGEN SSU PFA NÅ Fa VSEL ASER, » 8 SER PRGER 3. 

Kroppen kun svagt farvet eller helt hvid. Dor- 
salsiden mat, altid med mere eller mindre 
tydelige Smaaknuder. Øjnene kan mangle, 
men som Regel findes der dog 1 Ocel..... 4. 

3. Øjet med 3 Oceller (sj. kun 1 Ocel). Følehorns- 
svøben med 3—4 Led. Venstre.og højre Kind- 
bakke med henholdsvis. 2 og 1 Penicil. 1. 
Halefods Endopodit hos &g 2-leddet. Ingen 
Udvækst paa 7. Brystfods Meropodit hos F. 
7. Brystfods Propodit med højest 4 Børster 
Bas. dere 103 30 1, Trishonifscis 

Øjet med 1 Ocel. Svøben med mere end 4 Led 
(sædvanlig 6 Led). Venstre og højre Kind- 
bakke med henholdsvis 3 og 1 Penicil. 1. 
Halefods Endopodit hos $ med kun 1 Led, 
der er forsynet med et langt, børsteformet 
Vedhæng. Hos & findes der en Udvækst paa 
7. Brystfods Meropodit. Propoditen paa 7. 
Brystfod hos begge Køn med mindst 5 Bør- 
ster paa Indersiden. 2. og 3. Bagkropsled ly- 
sere érid. 0 BSL. KA SEGS 2. Hyloniscus. 

Komi 
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4. 2 mere eller mindre tydeligt fremtrædende 
Rækker af Smaaknuder paa Forkropsleddene. 
Venstre og højre Kindbakke med henholds- 
vis 3' og 2 Petriciller, Kun 1 Ocel, sj. ingen. — 
&: Hos & findes der paa 7. Brystfods Mero- 
podit enten intet Fremspring, eller naar det 
findes, da sidder det nærmest ved Grunden 
af Leddet. 2. Halefods Endopodit 2-leddet. 1. 
Halefods Endopodit I1-leddet med et børste- 
formet Vedhæng nær Spidsen, Exopoditen 
med 2 lange eller: kørte Vedhæng 2.72..." 

3oTrithoniscoidés. 
3 Rækker Knuder paa Dorsalsiden af Forkrops- 

leddene. Venstre og højre Mandibel med hen- 
holdsvis 2 og 1 Penicil. 1 Ocel, sort Pigment. — 
åg: Paa Indersiden af 7. Brystfods Meropodit 
hos & findes paa det distale Hjørne et kraf- 
tigt Fremspring, der danner en Tang med 
det. efterfølgende Led. 1. Halefods Endopodit 

. 1-leddet og har en skeformet udvidet Spids. 
2. Halefods Endopodit 3-leddet. 4. Androniscus. 

1: Frichoriseus Brandt. 

Smaa, sædvanlig glinsende Arter med som Re- 

gel rødbrunligt Pigment. De to første Bagkrops- 

led bredere end de efterfølgende Led. Øjnene of- 

test med 3 Oceller og sort Pigment. Venstre Kind- 

bakker med 2 højre med 1 Penicil- Hos. er In- 

dergrenen pån 1. og72: Hålefod 2-leddet. 

Oversigt over Arterne. 

1. Farven rødlig brun, sj. blaalig violet. Rygsiden 
glat og glinsende. Basipoditen paa 1. Maxille 
med 2 fremad- eller svagt udadrettede Tæn- 
der foruden de sædvanlige simple, noget ind- 
adbøjede Tænder. Ischiopoditen paa 7. Bryst- 
fod med lige eller svagt konveks Inderrand, 
og Carpopoditen tydelig længere end Mero- 
poditen. 1. Exopodit hos $ med bredt afrun- 

Thydsen Meinertz: Bænkebidere. 3 



34 

Spids, og Endeleddet paa 1. Endopodit har en 
lav Udbugtning paa Midten af den laterale 
Rand. Lever mellem fugtigt Løv. 1. Tr. pusillus. 

Farven hos levende Exemplarer hvid, hvidgul 
til rødgul. Rygsiden kun svagt glinsende. 
Basipoditen paa 1. Maxille kun med simple, 
svagt indadbøjede Tænder. Ischiopoditen paa 
7. Brystfod med tydelig konkav Inderrand, og 
Carpopoditen højest lige saa lang som Mero- 
poditen. 1. Exopodit hos $ med smalt afrun- 
det Spids, og Endeleddet paa 1 Endopodit er 
omtrent jævnt kegleformet tilspidset uden 
Udbugtning paa Yderranden. Væksthusform. 

2. Tr. pygmaeus. 

I. Trichoniscus pusillus Brandt (Spiloniscus 

rhenånus? Graeve) (Fig. 24). 

Øjnemed. 3 Oceller; der -er: forsynet med sort Pig 

ment. Antennelap veludviklet med svagt konkav Forrand 

og faa, smaa Børster paa Sideranden. 

Antennelappens Siderand fortsætter ind 

under Hovedets Siderand. Hverken 

Pandelap eller Pandefure til Stede. 

Alle Epimererne paa Haleleddene 

meget smaa, Spidsen vender omtrent 

i: ig lige bagud. 
ju SAVE Pigmentet rødbrunt; i sjældnere 

EM) Tilfælde forekommer blaaviolet farvede 

EEN Eksemplarer. Ved stærk Forstørrelse op- 
PÆN løser. de "ensfarvede Partier sig i en 

( FSERN sart Marmorering. Forreste Del af Ho- 
DEG vedet meget mørkt, bageste Del med 

Å Å mange smaa, runde, lyse Pletter, Thora- 

å ; kaltergiternes Sidefelter med større, 

FE Ban ege uregelmæssige, lyse "Pletter, der pag 
pusillus Brandt 2. 8 Beg AV £ P ? 

(Efter G.'O. Sars). de bageste Segmenter aftager noget i 

Størrelse. Smaa, runde Pletter paa 

Epimererne, især ved deres Basis. Åbdomen ensfarvet. 

Brystfødderne kun svagt pigmenterede; 2. Antennes Skaft- 

led stærkt pigmenterede, Flagellum derimod uden Pigment. 
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Rygsiden glat og glinsende, med spredte, usædvanlig 

fine Børster. Epimerernes Siderande ligeledes med fine 

Børster, hvorved de under stærk Forstørrelse synes fint 

tandede. 

1. Antennes Endeled forsynet med 8—9 temmelig 

lange Sansestave. 2. Antennes 5. Skaftled længere end de 

foregaaende (Fig. 2 og 3). Flagellum af samme Længde 

som 5. Skaftled og bestaar af 4 utydelige Led. 

De 2 første Par Halefødder hos & afvigende (Fig. '13 

og 15). 1. Exopodit med en lille, stumpvinklet Indbugt- 

ning paa Yderranden; 1. Endopodit toleddet, Endeleddet 

1,5 Gange saa langt som Grundleddet; paa Midten af 

Endeleddet findes en svag, men tydelig Fortykkelse, Spid- 

sen tynd, afrundet og forsynet med meget fine Tværstri- 

ber. 2: Exopodit rektangulær. 2... Endopodit toleddet; Ende- 

leddet 3,5—4 Gange længere end Grundleddet og bestaar 

af to lige lange Afsnit, hvoraf det yderste er 2—3 Gange 

tyndere end det inderste; Spidsen udad skraat afskaaret. 

Uropodstammen med afrundet Inderrand og smal Basis; 

Indergrenen udspringer i Nærheden af Ydergrenen og er 

tyndere og lidt kortere end denne. 

Trichoniscus pusillus forekommer overalt i Danmark 
i Løvskove og gamle Haver o. s. v. Dens Udbredelse fal- 
der hovedsagelig sammen med Løvtræernes; af den Grund 
findes den forholdsvis sjælden i Midt- og Vestjylland. 
Dens Forekomst disse Steder indskrænker sig til smaa, 
oftest skarpt afgrænsede Lokaliteter. Det er en af vore hyp- 
pigst forekommende Arter, hvis typiske Opholdssted er 
Skovbundens fugtige Løv. — Den skandinaviske og mel- 
lemeuropæiske Trichoniscus pusillus har saa at sige ude- 
lukkende parthenogenetisk Forplantning. Hannerne fore- 
kommer nemlig saa sjældent, at deres Betydning for Ar- 
tens Forplantning maa anses for meget ringe. Følgende 
Sammenstilling kan give et Begreb om Hannernes Hyp- 
pighed: 

Carl (1908), i det sydlige Schweiz, ca. 200 992 —- 4 33. 
Carl (1908), i det nordlige Schweiz, ingen IJ. 
Verhoeff (1917), i det nordlige Schweiz, 19—18$. 
Graeve (1913), Omegnen af Bonn, ca. 200 929 — 1 3. 

3x 
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Verhoeff (1917), Omegnen af Bonn, ca.10099 — ingen 5. 
Verhoeff (1917), Nordtyskland, ingen IØ. 
Herold (1926), Slesvig-Holsten, 113 %92 — 1 $. 
Herold (1926), Kurland og Livland, 24442 — 5 IF. 
Herold (1926), Pommern, 114099 — ingen FK. 
Meinertz (1929), i Danmark, 3428 292 — 8 $F. 
Lohmander (1934), Sydsjælland, Østmøen, Nordøst- 

falster, 4630 292 — 51 $ — ca. 2000 juv. subad. 

Efter ovenstaaende Opstilling faar Lohmander”), idet 
han kun medregner de voksne Eksemplarer ca. 1,1/0 IØ, 
hvilket er en forbavsende høj Procent. Blandt de 2000, 
som Lohmander henregner til Ungdomsformer, vilde sik- 
kert efter min Beregningsmaade en meget stor Del være 
blevet overført til de voksnes Gruppe, idet, som neden- 
for nævnt, Yngleperioden allerede indtræder ved en 
Længde paa 2 mm. Er denne Formodning rigtig, bliver 
Procenten af $& noget lavere, men alligevel større end 
den, jeg har fundet gældende for hele Landet. 

Trichoniscus pusillus bliver næsten aldrig mere end 
5 mm lang, og den gennemsnitlige Størrelse for køns- 
modne Individer ligger ved 3—3,5 mm. Kønsmodenheden 
hos 29 kan indtræde ved-en Lænøde paa 2 mm. "Three 
perioden varer ca. 5 Maaneder (Maj—September). Der fin- 
des ca. 2,5 %/00 IS. 

Tr. pusillus er hovedsagelig en nord- og mellem- 
europæisk Form med Udbredelse lige fra Østersøstaterne 
til Frankrig (begge incl.). Den er fundet paa Island (Loh- 
mander) samt i Norge lige til Trondhjem og den sydlige 
Halvdel af Sverrig. Desuden angiver G. O. Sars, at den 
forekommer i England, Spanien, Algier og Nord Amerika. 

2. Trichoniscus pygmaeus G. O. Sars. (Fig. 25). 

Hoved, Thorakalled og Abdomen omtrent som hos 

Tr. pusillus. Farven er — set uden Forstørrelse — hvid, 

hvidgul eller rødgul, men Farvestoffet forsvinder efter et 

forholdsvis kortvarigt Ophold i Alkohol. Friske Alkohol- 

eksemplarer viser under Mikroskopet et svagt, spredt, rød- 

ligt Pigment samt et ligeledes spredt, men mørkere, brun- 

ligt Pigment. Hyppigt finder man ganske hvide Exem- 

plarer. 

ly Hans Lohmander har velvilligst stillet disse og mange andre Oplys- 

ninger til min Raadighed, hvorfor jeg her udtrykker min hjerteligste Tak. 
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Rygsiden mat eller kun svagt glinsende. Baade Ho- 

ved, Thorax og Abdomen er paa Rygsiden tæt besat med 

fine korte Børster; disse Børster er dog forholdsvis kraf- 

kraftigere og tættere stillede end hos Tr. 

pusillus. Børsterne paa Abdominalseg- 

menterne staår hovedsagelig i en Række 

langs Segmentets Bagrand; paa Thorakal- 

segmenterne findes en tilsvarende Række; 

påa 1. Segment er Rækkestillingen af de 

øvrige Børster næppe til at spore, paa 

2.—4. Segment findes to Rækker og paa 

5.—7. kun en Række paa Midten af hvert 

Segment. De fine Børster paa Epimerer- 

nes Siderand er tydeligere end hos Tr. 

pusillus. Hele Rygsiden viser under stærk 

Forstørrelse en meget fin Skælstruktur. — 

De omtalte Børster varierer en Del med Fig. 25. Tricho- 
Hensyn til Størrelse og Tæthed, selv hos fra) fjor 
Eksemplarer, der er taget paa samme (Efter G, Os Sård). 

Lokalitet. 

1: Antenne med tre lange Sansestave. 2. Åntennes 

4. Skaftled er længere eller i det mindste lige saa langt 

som 5. Skaftled. Flagellum med 4 utydelige Led. Hale- 

fødderne hos Hannen minder meget om dem hos Tr. pu- 

sillus. Yderranden paa 1. Exopodit med en lille, isoleret 

staaende Indbugtning; 1. Endopodits Endeled mere keglefor- 

met tilspidset end hos foregaaende Art, den fine Tværstrib- 

ning ses kun ved meget stærk Forstørrelse. Hjørnerne 

paa 2. Exopodit er"mere afrundede” og .2,. Endopodit er 

forholdsvis kraftigere i den proximale Halvdel end hos 

Tr. pusillus. 

Ingen af de fundne Eksemplarer er mere end 2,5 mm. 
Kønsmodenheden indtræder, naar de er ca. 1,5 mm lange. 
Som Varmehusform er Yngleperioden rimeligvis forskudt 
til begge Sider; den er saaledes fundet ynglende i De- 
cember. Der er indsamlet ca. 500 Eksemplarer, hvoraf 
Ci; -583"/0 var $Ø. 
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Trichoniscus pygmaeus er fundet i flere Væksthuse 
her i Landet og er utvivlsomt en indført Art. Den findes 
ofte sammen med Trichoniscoides sarsi, hvilken lIagt- 
tagelse allerede Sars har gjort. 

Den er. fundet i: Norge, Sverrig (Lohmander melder 
om flere Fund i Sverrig, endog saa langt mod Nord 
som til Uppsala). 

Det er muligt, at der her i Landet kan findes en nær 
Slægtning af den. typiske" Tr: pysmaensy hems 
pygmaåaeus subsp. monocellåtus Meinertz. Denne 
Underart afviger fra Hovedformen ved kun at have 1 Ocel 
i hvert Øje: Med Hensyn til Behaaring, Thorakallemmer, 
Pleopoder samt det procentiske Forhold mellem gg og 
22? stemmer den nøje overens med Arten, idet Afvigel- 
serne falder inden for en tilladelig Variationsvidde. Den 
er hidtil kun fundet paa en Lokalitet i Mellemsverrig. 

2. Hylonisecus: VErhøefr 1909. 

Arterne i denne Slægt minder meget om Tri- 

choniscus. De er glinsende og har rødbrunligt 

Pigment, der ligesom hos Trichoniscus kan mod- 

staa Paavirkning af Alkohol. Kun 1 Ocel, der har 

sort Pigment. Højre Mandibel med 1, venstre med 

3: Peniceller.: :7, ”Benpar; med et Fremsprins SES 

Grunden af Meropoditen. Penis jævnt tilspidset, 

paa dens Midte findes ingen fine Blade eller Spid- 
ser. 1. Endopodit er skjult-af den store" Exo0opo- 

dit og forsynet med en lang Endebørste. 2. Endo- 

podit 2-leddet, Endestykket udhulet. 

1 Art hos os. 

I. Hyloniscus vividus Verh. (Trichoniscus ripårius 

Dahl). 

Øjnene med kun 1 stor Ocel med sort Pigment. An- 

tennelapperne veludviklede, men mindre fremtrædende 

end hos Trichoniscus, og ligesom hos denne mangler 

baade Pandelap og Pandefure. 
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Alle Epimererne paa Bagkroppen meget smaa, stærkt 

tilspidsede og vender omtrent lige bagud. Set uden For- 

størrelse ligner denne Art overmaade meget Tr. pusillus. 

Pigmentet er rødbrunt, ofte med en svag violet kone: 

ved stærk Forstørrelse opløses det i en fin Marmorering. 

Med Hensyn til Fordelingen af Pigmentet ligner den lige- 

ledes Tr. pusillus, fra hvilken den lettest kendes ved, at 

1.—3. Abdominalsegment eller kun 2. og 3. er meget lyse 

ud mod Epimererne. Rygsiden glat og glinsende, forsynet 

med spredtsiddende fine Haar, der er endnu mindre og 

mere spredte end hos Tr. pusillus., Epimerernes Siderand 

glat og ganske uden Børster. 

1. Antenne med 2 lange, kraftige og oftest 5 tyndere 

Sansestave, 2. Antennes 5. Skaftled tydelig tyndere og 

længere end 4. Flagellum af samme Længde som 5. Skaft- 

led, og der kan spores 5—6 Led. 

7. Brystfods Meropodit tiltager stærkt i Tykkelse; den 

er hos $ paa den indre Side ved Roden forsynet med en 

kraftig, svagt bøjet Udvækst, der er lidt længere end Led- 

dets Bredde ved Roden (Fig. 12); hos 9 findes der paa 

samme Sted kun en lav, trekantet Forhøjning. 

Spidsen af Penis med en længdestillet Spalte samt 

en Mængde fine Tværfurer. — Halefødderne hos GER 

Exopodit trekantet og omtrent dobbelt saa lang som bred; 

den latero-kaudale Rand med en stumpvinklet afrundet 

Indbugtning, der spænder over hele Randen. 1. Endopo- 

dit trekantet og jævnt tilspidset, kun halv saa lang som 

Exopoditen; paa Spidsen findes et langt børsteformet Ved- 

hæng (Fig. 13). 2. Exopodit med afrundede indre Hjørner; 

indre bageste Hjørne med en lille, fint haaret Børste. 2. 

Endopodit toleddet; Endeleddet tre Gange saa langt som 

Grundleddet, dens yderste Halvdel med en svag Udvi- 

delse; Spidsen er paa den ydre Side sugeskaalformet ud- 

videt og paa Indersiden trukket ud i to smaa, tilspidsede 

Forlængelser. Uropoder som Tr. pusillus. 

Denne Art er kun fundet i et enkelt Væksthus i Kø- 
benhavn, men den vil muligvis kunne findes i andre 
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Varmehuse. Den kan opnaa en Længde af indtil 6 mm. 
åg er forholdsvis sjældne (indtil 15/6). I Tyskland er 
den taget adskillige Steder. 

3." Trichoniscoides 15.0? Sårs: 

Bestaar ligesom de to foregaaende Slægter af 

smaa Arter, der er  svagere-pigmenterede eller 

undertiden helt hvide; de affarves oftest i Alko- 

hol. For- og Bagkrop som hos Trichoniscus, men 

der er altid en tydelig Besætning af Smaaknuder 

paa Rygsiden, hvorved Udseendet bliver mat. Øj- 

nene har 1 Ocel, dog forekommer ogsaa blinde 

Former. Venstre Kindbakke med 3, højre med 2 

Peniciller bag Tænderne paa Pars incisiva. Hos 

å er Indergrenen paa 1. Halefod forsynet, med en 

lang børsteformet Forlængelse og Ydergrenen med 

2 kortere: eller. længere "Vedhæng; Indererenen 

paa 2. Halefod'2-leddet. Kun -38' lader sis med 

fuld Sikkerhed bestemme. 

Oversigt over Arterne. 

Hanner. 

1. Meropoditen paa 7. Brystfod har en distalt 
krummet Udvækst paa den proximale Del af 
Inderranden. 1. Exopodit med noget konkav 
Bagrand, og det inderste af de 2 lange, bør- 
steformede Vedhæng paa Exopoditen er tyde- 
lig kortere end det yderste. Endeleddet paa 
2. Endopodit har en bladagtig Udvidelse nær 
Basis og en proptrækkerformet Spids med 
KAD? SR VINGE TSAR MO LL. TE SATSE 

Meropoditen paa 7. Brystfod uden Udvækst 
pan” Inde 4 UN EAR SES GEN sea 

2. 1. Exopodit med konvex Bagrand. De 2 lange, 
børsteformede Vedhæng paa Exopoditen af 
omtrent samme Længde. Endeleddet paa 2. 
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Endopodit har paa Midten en meget lav og 
kun svagt fremtrædende, bladagtig Udvidelse; 
og den frie Ende er ikke proptrækkerformet, 
men jævnt tilspidset IE, AGT re BBU SS: 

De 2 Vedhæng paa 1. Exopodit-er korte og 
tykke og har bredt afrundet og fint behaaret 
Spids. De bageste ”/3 af Endeleddet paa 2. 
Endopodif danner en lang; fn Naal 

"Fr, saeroesnists. 

Hunner: 

(Da 22 ikke med fuld Sikkerhed lader sig bestemme, er 
nedenstaaende Oversigt kun et ufuldstændigt Hjælpemid- 

del til Bestemmelsen.) 

1. Oversiden som Regel temmelig stærkt farvet. 
Rygsiden mørk rosa; Farven sædvanlig kraf- 
tir of temmelig jævnt fordelt; 2. Antennes 
Skaftled samt Uropodstammen og dens Yder- 
gren af samme Farve. Farven forsvinder kun 
langsomt i Alkohol. Øjnene med mørkt Pig- 
ment. Følehornene med 3 eller 4 Led i Svø- 
RGS pE RER RESEN Inters R LABER EJER 2. Trnibidts. 

Oversiden som Regel svagt farvet; hvide Eks- 
Emplarer! forekommer ofte AND dead 17 Ec 

2. Paa Midten af Rygsiden findes en orangefarvet 
Stribe, der ved Forkanten af Leddene breder 
sig ud til en ujævn Tværstribe, der naar ud 
til Epimererne. Den øvrige Del af Rygsiden 
er hvid. Farven forsvinder hurtigt i Alkohol. 
Øjnene er forsynet med mørkt rosa Pigment, 
hvoraf der sædvanlig findes Spor hos de helt 
hvide Eksemplarer. Følehornene med 4 Led 
FSR REE KE SK DØR NERVE DSE] et FA ASE NG 

Ligner foregaaende Art i Farve, men Rygsiden 
er sædvanlig noget lysere, dog er Farven 
mere jævnt fordelt paa de forreste Bagkrops- 
led. Øjnene med tæt rødligt Pigment. Far- 
ven forsvinder helt i Alkohol. Følehornene 
med 3 Led Søder 7 3 Fr bderocensid 

1. Trichoniscoides sårsi Patience (Tr. ålbidus Sars). 

(Fig. 26). 

Øjne med kun 1 Ocel. Antennelapperne trapezformede 

og mere fremtrædende end hos Slægten Trichoniscus, 
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deres Side- og Bagrand ligesom Hovedets Siderand besat 

med smaa Børster. 

Øjnene med mørk rosa Pigment; denne Pigmentplet 

. sender Forgreninger ud paa Antennelappen samt paa en 

mindre Del af Hovedet. Paa For- og Bagkrop findes kun 

orangefarvet Pigment. Midt paa Ryg- 

siden findes en Pigmentstribe, der er 

dannet af en Plet fra hvert Led vreq 

Forkanten af Leddene breder Pletten 

sig ud og danner en smal Tværstribe, 

der naar helt ud til Epimererne; den 

øvrige Del af Rygsiden hvid; Tarm- 

indhold gennemskinnende. Pigmentet 

forsvinder hurtigt i Alkohol, især det 

orangefarvede. 

Hovedet med Undtagelse af den 

glatte Bagrand tæt besat med smaa, 

børsteformet tilspidsede Smaaknuder. 

Forkropsleddene med 2 Knuderækker, 

den ene nær Bagranden, den anden 

; rÆR : påa Midten af Segmentet. Disse 2 Ræk- 

se: sg te GR ber: ker er lettere at erkende end hos Tri- 
ides sarsi Patience 2. 
(Efter G. O. Sars).  Choniscoides albidus, fordi der findes 

færre Knuder uden for Rækkerne. Bag- 

kropsleddene med 1 Række meget smaa, tilspidsede Knu- 

der nær Bagranden. Thorakalepimerernes Siderande fint 

tandede. Hele Oversiden med en fin Skælstruktur. 

1. Antennes Endeled med 4 Sansestave. 2. Antennes 

4. Skaftled længere end 5. Flagellum 4-leddet, lige saa 

lang eller lidt længere end 5. Skaftled. 

Hos Hannen er 7. Brystfods Meropodit paa Inderran- 

den nær Basis forsynet med en krum Udvækst; ved 

Grunden af Udvæksten findes en kraftig Børste og paa 

Spidsen to fine Haar (Fig. 12). Hos Hunnen findes ingen 

Udvækst paa Meropoditen. 

Halefødderne hos g: 1. Exopodit firkantet; bageste, 

ydre Hjørne svagt afrundet; bageste, indre Hjørne med 2 
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tætstillede børsteformede Vedhæng; det ydre af disse 

længst og lige saa lang som Exopoditens Inderrand, den 

indre Halvdel kraftigst og bøjet lidt udad, den ydre Halv- 

del vender omtrent lige bagud og er straks efter Krum- 

ningen' besat med korte, fine: Haar; det indre Vedhæng 

tyndere og. kortere end det ydre og Behaaringen endnu 

finere. 1. Endopodit af samme Længde som Exopoditen, 

men ca. tre Gange smallere; Enden noget skraat afskaa- 

ret, ydre Hjørne naar længst bagud, indre Hjørne bærer 

et børsteformet Vedhæng, der er mindst 1,5 Gange saa 

langt som Endopoditen; den midterste Del af dette Ved- 

hæng forsynet med fine Haar (Fig. 13). 2. Exopodit tvær- 

stillet og omtrent rektangulær; 2. Endopodit 2-leddet, 

Endeleddet mindst to Gange saa langt som Grundleddet 

og forsynet med en bladformet Udvidelse paa den indre 

Halvdel; Spidsen proptrækkerformet (Fig. 15). 

Trichoniscoides sarsi er hovedsagelig en Væksthus- 
form; der Sjældent bliver mere end 3 mm 'lafig. Den ér 
fundet i et Par Varmehuse i København; desuden er den 
fundet i det fri paa et Par Lokaliteter i Københavns Om- 
egn under fugtige Sten, der delvis var dækket med Muld. 
Den bevæger sig betydelig langsommere end Arter af 
Slægten Trichoniscus. Øg er temmelig sjældne. Køns- 
modenhedens Indtræden og Yngleperiodens Længde ken- 
des ikke. Den er taget i Norge (Oslo) af G. O.-Sars. Des- 
uden forekommer den i Sverrig (Lohmander: omkring 
Gøteborg og paa Gotland) og England. 

2. Trichoniscoides ålbidus (Budde-Lund). 

Øjne med kun 1 OQcel, der er forsynet med mørkt 

Pigment, der efterhaanden affarves i Alkohol. Antenne- 

lappen med mere eller mindre stumpvinklet udbugtet 

Siderand. 

Pigment mørk rosa. Den forreste Del af Hovedet 

sædvanlig ensfarvet mørk; den øvrige Del af Hovedets 

Overside med kredsformede tætstillede lyse Pletter. Bage- 

ste Bælte paa Forkropsleddene mørk; midt paa Rygsiden 

findes en lys, fortil udvisket, bagtil skarpere Længdestribe, 
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der fortsætter sig ud paa de tre forreste Bagkropsled. De 

laterale Felter paa Thorakaltergiterne mørke, men med 

enkelte uregelmæssige lyse Pletter, der paa de bageste 

Led aftager i Størrelse; Epimererne mørke med Und- 

tagelse af deres Basis, hvor Pigmenteringen er mindre 

tæt; Pigmentet naar ikke helt til Sideranden paa Epime- 

rerne., Abdomen med Undtagelse af ovennævnte Stribe 

ensfarvet. 2. Antennes Skaftled, Uropodstammen og dens 

Ydergren, sjældnere ogsaa dens Indergren pigmenteret. 

Størrelsen af de lyse Pletter og Pigmentets Tæthed varie- 

rer en Del hos de forskellige Individer; Ved stærk For 

Størrelse ser "man, at Pigmentet danner et tæt "or int 

forgrenet, uregelmæssigt Netværk. 

Hovedet tæt besat med tilspidsede Smaaknuder; lig- 

nende Knuder findes ogsaa paa samtlige Thorakalsegmen- 

ter. Paa Bagranden af hver Thorakaltergit findes altid en 

Række tætstillede Knuder; paa Midten af Leddene lige- 

ledes en Knuderække, der fortsætter sig ud paa den bage- 

ste Spids af Epimererne. Uden for disse 2 Knuderækker 

findes der, især paa de forreste Segmenter, en Del spredt 

stillede Knuder, saa det ofte kan være vanskeligt at er- 

kende Tværrækken paa Midten af Leddet. Abdomen glat, 

kun med stærk Forstørrelse kan man paa enkelte Exem- 

plarer konstatere en Tværrække af Knuder paa Bagkan- 

ten af 1.—3. Led. Thorakalepimerernes Siderande fint 

tandede. Hele Oversiden med en fin Skælstruktur. 

2. Antennes 4. og 5. Skaftled omtrent lige lange. 

Svøben 3- eller 4-leddet og kortere eller højst lige saa 

lang som 5. Skaftled. Meropoditen paa 7. Brystfod hos & 

uden Udvækst. — Halefødderne hos &g: 1. Exopodits 

Yder- og Bagrand gaar i en jævn Bue over i hinanden 

(Fig. 13). Paa det indre, bageste Hjørne findes ligesom 

hos Trichoniscoides sarsi 2 tætstillede, slanke Vedhæng. 

Disse Vedhæng er lige lange eller omtrent lige lange og 

begge af samme Længde som Exopoditens Inderrand. De 

bestaar af to Afsnit, der danner en ret eller svagt stump 

Vinkel med hinanden, hvorimod den tilsvarende Vinkel 
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hos foregaaende Art er betydelig mere stump; Endedelen 

af Vedhænget fint behaaret. 1. Endopodit betydelig mere 

skraat afskaaret end hos Trichoniscoides sarsi; det lange, 

behaarede Vedhæng staar paa det indre Hjørne. 2. Exopodit 

ikke saa slank og de indre Hjørner mere afrundede end 

Tr. sarsi; 2. Endopodit 2-leddet, paa Midten af Endeleddet 

forsynet med en svagt fremtrædende, pladeformet Ud- 

bugtning; Spidsen ikke proptrækkerformet (Fig. 15). 

Trichoniscoides albidus bliver sjældent mere end 
4 mm lang. Kønsmodenhedens Indtræden og Yngleperi- 
odens Længde kendes ikke. $$ temmelig sjældne. 

Trichoniscoides albidus er fundet paa ca. 30 Lokaliteter 
paa Sjælland, Amager og Møen, særlig i Træstubbe med 
Mos og Muld, mellem Løv i Skovbunden samt i Stendynger 
under" fugtige, fil dels jorddækkede Sten;''Et Par Gange 
ér den taget sammen med Tr. sarsi; et enkelt Exemplar 
er fundet i et Varmehus. Denne Art hører muligvis til 
Landets oprindelige Fauna. Ogsaa fundet i Sverrig i det 
sydvestlige Skaane (Lohmander). 

3. Trichoniscoides såaeroeénsis Lohmander, 1924") 

(Fig. 13. og 15). 

Denne Art forveksles let med Tr. sarsi. Den har 

ligesom denne 1 Ocel med rødligt Pigment, der strækker 

sig lidt ud paa Antennelappen. Antennelapperne knap saa 

fremtrædende som hos Tr. sarsi; deres Siderand saavel 

som Epimerernes Siderand synes fint tandede paa Grnnd 

af en Besætning af smaa, korte Børster. 

I Farve stemmer den temmelig nøje overens med 

Tr. sarsi, dog er den sædvanlig noget lysere. Paa Forkroppen 

findes paa Midten en orangefarvet Stribe, der breder sig 

ud til Siderne langs med Leddenes Bagrand, især paa de 

forreste Led. Den forreste Del af Bagkroppen er derimod 

hyppigt mere jævnt pigmenteret. Den øvrige Del af Kroppen 

hvid. løvrigt varierer Pigmenteringen temmelig stærkt. 

1!) Beskrivelsen er udarbejdet paa Grundlag af et Par svenske Eks- 
emplarer, som Lohmander velvilligst har overladt mig til Afbenyttelse; 
andre Oplysninger, saaledes Farven hos levende Eksemplarer og Angivelsen 
af Findestederne, skyldes ligeledes Hans Lohmander. 
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Farven forsvinder fuldstændigt i Alkohol. Tarmindholdet 

gennemskinnende. 

Oversiden besat med smaa tilspidsede Knuder, af 

hvilke der paa Thorakalleddene findes to Rækker ganske 

som hos Tr. sarsi. Følehornene og Munddelene omtrent 

som hos Slægtens to øvrige Arter; Svøben paa 2. Antenne 

bestaar af tre utydelige Led. 7. Brystfod er uden Udvækst 

paa Meropoditen; heri stemmer den overens med Tr. 

albidus. Halefødderne hos $ afviger fra de to foregaaende 

Arter ved følgende: 1. Exopodit har kun 2 korte, afstumpede 

og behaarede Vedhæng paa det indre, bageste Hjørne 

(Fig. 13); 2: Endopodit. 2-leddet;"Endeleddet: længst "eg 

bestaar af to Afsnit, hvoraf det længste, Endeafsnittet, 

danner en lang tynd Naal (Fig. 15). Penis. slank; jævnt 

tilspidset, med 3—4 utydelige Ringfurer nær Spidsen. 

åd sjældnere end 29. Længde fra 1,5—2,8 mm. 

Denne Art er aabenbart en Kystform, der sikkert 
hører til vor oprindelige Fauna. Den er dog — trods 
stadig Eftersøgning — hidtil kun taget paa Bornholm, 
hvor Lohmander har konstateret dens Tilstedeværelse paa 
flere  Strandlokaliteter under. Grus, Sten og lignende; 
saaledes ved: Finnedalen, Nord for Hasle, mellem Hellig- 
dommen og Dynddal samt Vest for Gudhjem. Lohmander 
har ligeledes taget den paa den svenske Vestkyst lige 
fra den nordlige Del af Bohuslen til Kullen samt paa 
Gotland. 

4. Androniscus Verhoeff 1908. 

Smaa Arter. Farven varierer fra hvidlig eller 

rosa til orangegul. Oversiden mat, forsynet med 

Smaaknuder. OQceller til Stede eller mangler. 2. 

Par Følehorn med 4-leddet Svøbe. Venstre Kind- 

bakke med 2, højre med 1 Penicil. g: 7. Bryst- 

fod hos $ har paa Meropoditen et kraftigt Frem- 

spring, der danner en Tang med Carpopoditen. 

Midten af Penis med en Række. fine Blade eller 
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Spidser; Penis ikke tilspidset, Spidsen besat med 

flne, men tydelige Børster. 1. Endopodit 1-leddet, 

delt 12 Afsnit, skeformet udvidet Spids; 2. En- 

dopodit 3-leddet. 

1 Art hos os. 

1. Androniscus déntiger Verh. (Trichoniscus råseus 

Budde-Lund, Tr. déntiger Dahl). (Fig. 27). 

Øjne med 1 Ocel, sort Pigment; Antennelappens Side- 

rand sædvanlig med 3 smaa Børster. 

Oversiden paa levende Eksemplarer rødlig orange, 

Spriteksemplarer affarves hurtigt. Den afviger fra Tricho- 

niscus og Hyloniscus ved, at Over- 

siden er. besat med' smaa, «men 

tydelige Knuder. Saaledes er Ho- 4 

vedet forsynet med tætstillede 

Knuder. Paa Forkroppen er Knu- 

derne anbragt i 3 temmelig regel- 

mæssige Rækker paa hvert Led. 

Knuderne er svagere paa Bagkrops- 

leddene, hvor der kun findes 2 

Rækker paa hvert Led. 

Endeleddet paa 1. Antenne for- 

synet med 5 endestillede og 1 side- 

stillet Sansestav. 5. Skaftled paa 2. 

Antenne af samme Længde som | ; 

Flagellum, der er 4-leddet. ra febr rn 
Meropoditen paa 7. Brystfod Sars). 

hos $ kort og kraftig; Leddets 

distale Rand meget stærkt indbugtet, hvilket er medvir- 

kende. til, at Fremspringet paa. det: indre. Hjørne. bliver 

meget fremtrædende; dettes Spids er forsynet med et 

Par kraftige Torne. 

Halefødderne hos g: 1. Exopodit uregelmæssig tre- 

kantet; 1. Endopodit 1-leddet, bestaar af to Afsnit, hvoraf 
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det inderste er 3—4 Gange. bredere end det yderste” 

Spidsen skeformet udvidet og uden Tværfurer. 2. Exopo- 

dit omtrent firkantet, 2. Endopodit 3-leddet; 1. og 2. Led 

omtrent lige lange og begge lidt kortere end Endeleddef. 

Endeleddet svagt opsvulmet ved Basis, Inderranden med 

en fremspringende, bagud rettet, spids Tand. Bag ved 

denne Tand findes der paa Spidsens Ventralside nogle 

Tværrækker af smaa Tænder, hvis Spidser vender frem- 

efter (Fig: 15): 

Androniscus dentiger er tidligere fundet her i Landet 
i et nu nedlagt Varmehus. Den er ikke faget 1 ex meget 
lang Aarrække, saa den er muligvis helt udgaaet af vor 
Fauna, men da den her hjemme udelukkende er en Vækst- 
husform, er det ikke usandsynligt, at den af og til kan 
dukke op igen. Ogsaa taget i Sverrig og Tyskland. 

5. Haplåphthalmus Schobl. 

Smaa, hvide Arter med temmelig haardt Hud- 

skelet og med mere eller mindre kraftige, længde- 

stillede Forhøjninger paa Rygsiden. Epimererne 

kraftige, bageste Hjørne omtrent retvinklet; 1. og 

2. Bagkropsled uden Epimerer 1 Ocel med Sort 

Pigment. Venstre Kindbakke med 2,. højre med i 

Penicil. Indergrenen "paa 1. og 2. Halefod hos.å 

2-leddet; Grenene paa 1. Halefod hos 2 reduce- 

ret. Telson som hos de øvrige Slægter lige af- 

skaaret. Slægten synes at antyde en Overgang til 

efterfølgende Familie. 

"Oversigt over Arterne. 

Il. Rygsiden af Forkropsleddene 'er' forsynet med 
8—10 Længdevolde bestaaende af tætstillede 
Knuder. 3. Bagkropsled uden store Knuder. 
Panderanden buet og forsynet med en lille, 
midtstillet, svagt knudret Forhøjning ....... 

1. Hdr 
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Rygsiden af Forkropsleddene med ca. 10 kraf- 
tige Længdekøle, der langs Midten er besat 
med særdeles smaa, spidse Knuder. 3. Bag- 
kropsled med 2 midtstillede, høje og korte 
Længdekøle, der naar ubetydeligt ud over 
Randen af Leddet. Panderanden jævnt til- 
BEER TS 7 NA  EE 2 H.mensii 

k'Haplephth almus dånicus Budde-Lund. (H. élegans 

Budde-Lund 1871). (Fig. 28). 

Hovedets Form noget afvigende fra de øvrige Tri- 

chonisciders. Forranden er stærkt konveks og paa Midten 

førsynet med en lille, knudret Spids. Antennelapperne 

tydelige, uregelmæssigt afrundede eller 

trapezformede, den bageste Del af Ran- 

den med korte, kraftige Børster. 

Epimererne rektangulære, bagtil mere 

transversalt rettede end hos de foregaa- 

ende Slægter. 

Farven hvid. Tarmindholdet gen- 

nemskinnende.Hudskelettet meget haardt, 

i hvilken Henseende de ligner Onisci- 
derne. Hovedets Overside med tætstil- 

lede, tilspidsede Knuder. Paa Forkrops- 

leddene ca. 10 Længdekøle eller Længde- 

ribber, der-langs Midten 'er- besat med 

fine Smaaknuder af samme Form som 

Hovedets. Paa Epimererne findes ganske 

smaa tilspidsede Knuder eller Skælbør- 

ster. Langs Bagranden af Forkropsled- 

dene findes en Række lignende Knuder 

(Skælbørster); det samme er Tilfældet 

thalmus danicus 

Budde-Lund. 2. 
(Efter G:.O; 'Sars). 

med første og andet Bagkropsled, hvorimod Resten af 

Bagkroppen samt Uropodstammen er tæt besat med Smaa- 

knuder. Sideranden paa samtlige Epimerer meget finttan- 

det. Hele Oversiden, 2. Antennes Skaftled, Uropodstam- 

men samt dennes Exopodit med en meget fin Skælstruktur. 

Thydsen Meinertz: Bænkebidere. 4 
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1. Antennes Endeled med fem Sansestave. Flagellum 

kortere end 5. Skaftled, bestaar af tre omtrent lige lange 

Led: 

Brystføddernes Basipodit forholdsvis lang, de tre føl- 

gende Led af kort, uregelmæssig Form. — De to første 

Par Halefødder hos & afvigende. 1. Exopodit trekantet, 

den latero-kaudale Rand med en stumpvinklet, afrundet 

Indbugtning, der indtåger hele Randen. 1. Endopodit 2- 

leddet, Endeleddet ca. 1'/3 Gang saa lang som Grundled- 

det, tilspidset, samt nær Spidsen med en Mængde fine, 

som Regel tværstillede, Furer. — Meget hyppigt finder 

man en Fordobling af Endeleddet paa 1. Endopodit; denne 

Fordobling kan finde Sted paa begge Sider samtidig eller 

kun påa den ene. Side. 2. Exopodit rektangulær, Hjør 

nerne afrundede, Bagranden danner en lav Indbugtning 

med et Par korte Børster lidt indenfor Randen. Endeled- 

det paa 2. Endopodit ca. 5 Gange saa langt som Grund- 

leddet og bestaar af et tykkere Grundstykke og et kortere, 

pludselig indsnævret, tyndere Endestykke; de to Afsnits 

Længdeforhold kan variere en Del. 

H. danicus kan opnaa en Længde af 4 mm. Køns- 
modenheden hos 99 kan indtræde, naar de er 2 mm lange. 
Yngleperioden strækker sig over 5 Maaneder (Maj —Sep- 
tember). Bestanden hos os bestaar af ca. 28"/0 IJ og 
72 0.22: 

Haplophthalmus danicus. forekommer almindeligt i 
Varmehuse. Den hører sandsynligvis ikke til vor oprinde- 
lige Fauna. Rigtignok er den taget paa en Mængde Lo- 
kaliteter i det fri, men i saadanne Tilfælde viser det sig 
som Regel, at et Gartneri eller en gammel Have danner 
Udbredelsescentret.. Paa Øerne er den fundet saavel i det 
fri som i Varmehuse. I Østjylland er den taget paa en- 
kelte Lokaliteter, hvorimod den endnu ikke er fundet i 
Vestjylland. 

G. O. Sars -arigiver, "at den forekommer IT Norse 
og "Holland. I Tyskland er den ligeledes” almindelie i 
Varmehuse og Kompostbunker. I Sverrig er den ogsaa 
ret almindelig. Den er rimeligvis indslæbt fra Sydeuropa. 
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2. Haplåphthalmus méngii (Zaddach) (H. méngii 

Budde-Lund. 1885 nec. 1871). (Fig. 29). 

Fra foregaaende Art afviger den ved, at Panderanden 

løber ud i en stumpvinklet Spids; tillige er Antennelap- 

perne lidt slankere. Kroppens Form som H. danicus; 

Farven hvid, og Tarmindholdet gennem- 

skinnende. Paa Rygsiden af Thorakal- 

leddene findes veludviklede Længde- 

køle, af hvilke de midterste er de kraf- 

tigste; disse Køle er højere end de til- 

svarende hos H. danicus. Tillige fin- 

der man et Par kraftige, aflange Knuder 

midt paa 3. Bagkropsled; Bagkroppen 

iøvrigt uden Knuder. Skælstrukturen 

tydeligere end hos H. danicus. 

1. Antenne hyppigst med kun 3 Fm: år: 

Sansestave paa Endeleddet. (SE 

Halefødderne hos & omtrent som / 

hos foregaaende Art, dog er Stammen Fig. 29. Haploph- 
; thalmus mengii 

paa 1. Halefod forholdsvis smallere, og (Badda MEler 

Spidsen paa 1. Exopodit mere afrundet, G::O- Sars). 

ligeledes er 1. Endopodit slankere. 2. 

Endopodit lang og slank og jævnt tilspidset. 

Haplophthalmus mengii bliver 2—3 mm lang; den 
optræder med ca. 40"/0 II og 60/0 22. 

Den ter fundet "idet" fri” nogle faa Steder her i Lan- 
det, saaledes ii Omegnen af København under fugtige, 
halvvejs nedgravede Sten; i Vendsyssel bestod Findeste- 
det af en gammel Dynge overvoksede Sten i Nærheden 
af en gammel Gaard. Senere (1936) er den taget paa et Par 
Lokaliteter i Østjylland (Lohmander). Paa Møen er den 
taget paa flere Lokaliteter, men kun i Strandvolde mel- 
lem fugtige Rullesten indtil ”/»2 m i Dybden. Arten er 
ogsaa taget i Sydsjælland, Nordfalster og paa Bornholm 
(Lohmander). Den hører rimeligvis til vor oprindelige 
Fauna. H. mengii er fundet baade i Norge og Sverrig 
samt i Mellemeuropa. 

4 
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3. Fam. Oniscidae. 

En meget omfattende Familie, der indeholder 

Repræsentanter af meget forskelligt Udseende. 

Fælles for dem alle er følgende Karakterer: Svø- 

ben i 2. Par Følehord har -2-eller 3/Leds "Krak 

bakkernes Pars molaris er reduceret; Enditen paa 

1. Par Kæber med 2, paa 2. Par Kæber uden 

Peniciller; Palpen paa Kæbefødderne har kun 2 

Led. Epimérerne mangler paa 1. og 2. Bagkrops- 

led, paa de øvrige Segmenter er de veludviklede. 

Baade 1. 'og  2.. Par. Pleopoder er omdannede. 

Telson er--hyppigst: mere" eller mindre" filspidset. 

Trachealorganer til Stede eller manglende. Ad- 

skillige Arter kan rulle sig sammen til en Kugle. 

Familien deles i 6 Underfamilier, hvoraf de 3 er re- 

præsenterede: "hos os:….Oniscinae, »Porcellionimnse 

og Armadillidiinae, med ialt 8 Slægter. 

Oversigt over Slægterne. 

1.:2.-Par. Følehorn smed. 3-leddet . Svøbe (Oni- 
ERA ER BERNER RADAR SES seen 55 AERO DAM SA 0, rÆ 

2.: Par : Følehorn' med tydelig: 2-leddet Svøbe 
eller tilsyneladende med 1-leddet Svøbe.... 3. 

2. Hovedet med stærkt fremtrædende slanke Side- 
lapper; Pandelappen stumpvinklet og kun 
svagt fremtrædende. Bagranden af 1. Par 
Epimerer stærkt indbugtet. Telson hos voksne 
Eksemplarer med lang, tilspidset, bagudrettet 
Fre EDER: TNA SSR En ANE 1. Oniscus 

Hovedet mangler baade Pandelap og Sidelapper; 
derimod findes hos den danske Art en tydelig 
Pandefure langs Hovedets Forrand. Bagranden 
af 1. Par Epimerer uden Indbugtning. Telson 
med Kos pDIde rt 020 S TERE EESED 2. Philéscis, 

3. Bageste Par Halefødder rager tydelig længere 
bagud end Spidsen af Telson og udfylder ikke 
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(undt. Cylisticus) Udsnittet mellem Telson 
og næstsidste Bagkropsled. Kun Cylisticus 
kan rulle "stø sammen. til en Kugle (Por- 
RER ES Na ERR Se RTE Hs 4. 

Bageste Par Halefødder naar ikke længere bagud 
end Spidsen af Telson; Ydergrenene affladede 
og udfylder hele Udsnittet mellem Telson 
og næstsidste Bagkropsled. Alle Arter kan 
rulle sig sammen til en Kugle (Armadilli- 
AT E SN 13 SKEER ERE RENEE 8: Armadillidtum. 

4. Udskæringen i næstsidste Bagkropsled retvink- 
let og udfyldes helt af Telson og bageste Par 
Halefødders Stamme. Pandelappen skarpvink- 
let og danner paa Hovedets Frontalside en 
vertikalt stillet, skarp Kant. Kroppen kan 
rulles sammen til;.en Kugle; Ydergrenerje 
påa Uropoderne rager dog uden for Kuglen 

rÆRlisticus. 
Udskæringen i næstsidste Bagkropsled stump- 

vinklet Naar "Dandelappen er til' Stede; er 
den altidsmere eller miftidre afrundet > 

5. jnene med mange Oceller; større Former 
(10—15 mm) med sort, brunt eller gulbrunt 
Pigment. Pandelap eller Pandefure til Stede 

3. Porcéllio og 4. Metopon&rthus. 
Øjnene mangler helt eller der findes kun 1 Ocel; 

smaa, hvide Former. Pandelap og Pandefure 
LENS NE SU ONE SS ERE GRAL ASSER SENSE NE REESE MERE 

6. Øjnene mangler. 1. Svøbeled i72. Par Følehorn 
sål kort, det let'dverses TT Platyarihrig, 

Gine med "kun 1. Ocek, 1. Svøbeled i 2, Par 
Falthorn kort, men tydelig ,……. 6. Trichorhina, 

1. Oniscus Linné. 

Denne Slægt bestaar af store, forholdsvis brede 

og flade Former. Hovedet har veludviklede Side- 

lapper samt lidet fremtrædende Pandelap. 1. Ån- 

tenne' med fydelist "Endeled" 2; Antenne med -3 

Led 1 'Svøben.… Bag "ved den skærende Part af 

Kindbakken findes flere Peniciller (Fig. 4). Yder- 
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grenene paa Halefødderne uden Trachealorganer; 

tillige er"de 2 forreste Par' Ydersrene 2-lappede 

I Danmark findes kun 1 Art. 

1. Oniscus aséllus L. (O. murårius Budde-Lund; 

O. långuidus + lampérti + taeniola A. Koch). (Fig. 30). 

Hovedets Sidelapper længere end brede; deres Side- 

rand omtrent ret. For- og Inderranden gaar jævnt over i 

hinanden. Oversiden af Hovedet er mere eller mindre 

knudret, især fortil; den bageste 

Rand dog helt glat. Nær Pande- 

randen findes saavel hos unge som 

ældre Individer to mediale, aflange 

Forhøjninger. 

Bagranden paa 1. Par Epime- 

rer med en tydelig Indbugtning, 

der paa de bagved liggende Led 

aftager jævnt i Størrelse. Telson 

hos ældre Eksemplarer med lang, 

slank Spids, hos yngre (indtil ca. 

Fig. 30. Oniscus asellus 7 mm) er Telson omtrent trekan- 

LO. -AElter GO: Sats); "tet (F12 517). 

Alle Forkropsled er med Und- 

tagelse af deres Epimerer forsynet med smaa Knuder eller 

lave Forhøjninger. Bagkropsleddene glatte, dog findes der 

paa deres Bagrand undertiden en Række ganske smaa, 

runde Knuder. Denne Skulptur er betydelig mere frem- 

trædende hos ganske unge Individer end hos de ældre. 

Pigmentet mørkbrunt; Hovedet mørkt. Paa Midten af 

Thorakalleddene findes en smal, mørk Længdestribe; den 

laterale Del af Térgiterne er ligeledes” mørk. Disse me 

mørke Felter er hyppigt saa stærkt fremtrædende, at de 

viser sig som Længdestriber. Ved Basis af Thorakal- 

epimererne findes en aflang, stærkt fremtrædende, pig- 

mentløs Plet. Epimererne iøvrigt mørke med lysere For- 
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og Bagrand. Abdominalsegmenterne ensfarvet mørke, Epi- 

mererne dog sædvanlig lidt lysere end Tergiterne. 

Variationen i Farvetegningen kan være temmelig stor; 

den stammer fra en meget svag eller meget stærk Udvikling 

af Pigmentet. Undertiden kan der optræde rene Ålbino- 

former. Inden for de forskellige Alderstrin optræder ogsaa 

store Forskelligheder saavel i Farve og Skulptur som i 

Føholdet «mellem. Længde og. Bredde; dette. har. flere 

Gange givet Anledning til Opstillingen af nye Arter, som 

dag for fleres Vedkommende maa betragtes som højst usikre. 

De af L. Koch (1901) opstillede Arter er i Virkeligheden 

kun forskellige Alderstrin; Verhoeff (1908) og Strouhal 

(1929) forsøgte ved Hjælp af Dorsalsidens Struktur og 

Forholdet mellem Længde og Bredde at begrunde nye 

Årter eller Racer. Denne Fremgangsmaade er dog næppe 

envendelig for den danske Arts Vedkommende. 

Hos Hannen er de 2 første Par Halefødder afvigende 

fS Hunnenss men. fælles. for begge er, at de…2 første 

Par Ydergrene er 2-lappede. 

Oniscus asellus er en af vore store Former; den kan 
opnaa en Længde -af-17 mm. "Den bliver temmelig tidlig 
kønsmoden; man har saaledes fundet Hunner paå kun 
mm med Ruzepose,.… Der forekommer ca. 43 "la Så og 
57 "]o 29, og Yngleperioden strækker sig over 4 Maaneder | 
(Juni—September). 

Oniscus asellus forekommer overalt i Danmark, dog 
findes den meget sjældent paa den jydske Hede. Den er 
alm. i Løvskove og ved beboede Steder, hvor man kan 
finde den overalt, naar der blot er tilstrækkelig Fugtighed 
til Stede. 

I Norge er O., asellus fundet helt op til Trondhjem, 
ligesom den ogsaa er ret almindelig i den sydlige Halvdel 
af Sverrig. Efter G. O. Sars forekommer den i den vestlige 
Halvdel af Europa samt paa Island, Grønland og i N. 
Amerika. 

2. Philåscia Latreille. 

Årterne i denne Slægt er sædvanlig mindre 

end i foregaaende; de er tillige slankere, idet 
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Epimererne er svagere udviklede, og de har et meget 
tyndere Hudskelet. Saave!l Pandelap som Sidelap- 

per mangler, 1. Afitenne med "tydeligt "Ermdeled: 

2. Antenne slank, Svøben med 3 veludviklede Led. 

Kindbakkerne med kun 1 Penicil bag den skæ- 

rende Del." Ydergréenene ' paa Halefødderne' uden 

Trachealorganer, og de 2 forreste Ydergrene stk 

eller næsten ikke: 2-lappede. | 

I Laa ark findes kun 1 Art. 

1. Philbscia musc&6rum (Scopoli) var. sylvéstris 

Dahl. (Fig. 31); 

Paa Forkanten af Hovedet findes en skarpt afsat Pande- 

fure, der naar ud foran Øjnene. Ingen af Thorakalepime 

rerne har nogen Indbugtning paa Bagranden, derimo 

har de en svag, men tydelig Fur 

langs Sideranden. Bagkroppen 

skarpt afsat og forholdsvis smal; 

I… og 2.….Bagkropsled. omtr lge 

såa. brede som 3. Led: Telson 

med kort, trekantet Spids. 

Oversiden af Dyret er glat | 

og glinsende; først ved stærk | 

Forstørrelse træder en fin Punk- 

tering frem. 

Pigmentet brunt. Overfladen 

broget. Hovedet mørkbrunt, ofte 
Fig. 31. Philoscia muscorum med en lys Nakkeplet. Midten 

(Scopoli) var. sylvestris i å 
(Dahl), 2 (El. 0: Sår af Dorsalsiden næsten altid med 

mørk Længdestribe. Thorakal- 

leddenes Bagrand mørk. Den laterale Halvdel af Epime- 

rerne er lys, eller en mørk Længdestribe forløber paral- 

lelt med Sideranden. "Felterne mellem disse tres mørke 

Længdestriber er forsynet med mere eller mindre forgre- 

nede, smalle Længdestriber. Paa Abdomen er Pigmente 
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som Regel mere jævnt fordelt. — Hyppigt, i det mindste 

hos $, er Pigmenteringen saa kraftig, at man vanskelig 

eller ikke kan erkende den typiske Tegning; i saa Fald 

er Bagkroppen ensfarvet mørkbrun. Ydergrenen paa Uro- 

poderne lys, Indergrenen mørk. Ventralsiden og Bryst- 

fødderne svagt pigmenteret. Exopoditen paa 2.—5. Hale- 

fod stærkt farvet, især hos $, hos 9 er dette sædvanlig 

Tilfældet med 3.—5. Exopodit. 

Halefødderne er af omtrent samme Udseende som 

hos Oniscus asellus, dog er 1. og 2. Exopodit hos & ikke 

2-lappet, hvorimod 1. Exopodit hos 2 er 2-lappet omend 

i mindre Grad end høs Oniscus, idet Vinkelen mellem 

Lapperne er temmelig stor (ca. 907). 

Philoscia muscorum kan opnaa en Længde af 10— 
Hmm: "20 kan i sjældne. Tilfælde blive kønsmodne og 
være forsynet med Rugepose allerede ved en Længde af 
45mm…. Der. forekommer her i. Landet "ca. 32"lo IØ og 
68 "Io 29. Yngleperioden strækker sig over 3 Maaneder 
(Juni— August). 

Ved overfladisk Betragtning ligner Philoscia over- 
maade meget Ligidium, og den er ligesom denne meget 
livlig i sine Bevægelser. Baade om Dagen og om Aftenen 
gaar den hyppigt op paa Urternes Stængler og Blade, 
hvorfor den ofte tages i Ketsjer. Philoscia muscorum 
forekommer alm. ved Kysterne, især ved Østersøens. Fra 
Kysterne er den trængt ind i Landet langs Dalsænknin- 
ser o0£ Floder. Paa Øerne. er dette. Forhold ikke saa ud- 
præget, idet den er alm. overalt, men dog langt hyppigere 
ved Kysterne end inde i Landet. Den er ligeledes temmelig " 
alm. i Østjylland; i Midt- og Vestjylland findes den kun, hvor 
der er Løvskove eller Krat og selv da temmelig sjældent. 

Den er fundet ved Oslo, og i Sverrig forekommer 
den hyppigst nær Kysterne (Lohmander) især mod Vest. 
G. O. Sars angiver dens Forekomst til den vestlige Halv- 
del af Europa. 

3. Porcéllio Latreille. 

Årterne i denne Slægt minder en Del om Onis- 

cus asellus. De fleste af dem er dog noget slan- 

kere. Epimererne er veludviklede og Bagranden 
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som Regel tydelig indbugtet, Hudskelettet er kraf- 

tigt. Hovedets Sidelapper store, men kortere end 

hos Oniscus asellus. Pandelappen mere eller min- 

dre veludviklet, men altid til Stede. 1. Antenne 

3-leddet; 2. Antenne med 2 Led i Svøben. Bryst- 

fødderne tiltager som hos de øvrige Oniscider 

mere eller mindre bagtil; i Længde; Ydersrenene 

paa Halefødderne som Regel trekantede. Baade 

hos 9 og & giver Ydergrenen paa 1. Par Hale- 
fødder gode Artskarakterer. Trachealorganer til 
Stede. Penis kegleformet med afrundet Spids og 

naar hos de danske Arter til Midten af 1. Endopodit. 

Slægterne Porcellio og Metoponorthus staar hinanden 

meget nær. De adskillende Karakterer er usikre eller i 

hvert Fald vanskeligt anvendelige, hvorfor der her gives 

fælles Oversigter over de to Slægters Årter. 

Oversigt over Arterne. 

1." Bagkroppen bred, med veludviklede Epimerer; 
Forkroppens og Bagkroppens Siderand danner 
en jævn buet Linie; Udskæringen i næstsidste 
Bagkropsring er stor. Hovedets Forrand med 
tydelige Sidelapper og som Regel ogsaa med 
tydelig Pandelap. Bageste Hjørne paa 1. Bryst- 
led sædvanlig tydelis spidsvinklet fm Li 

Bagkroppen smal, med svagt udviklede Epi- 
merer, hvorfor Forkroppens og Bagkroppens 
Siderand ikke danner nogen jævnt buet Linie; 
Udskæringen i næstsidste Bagkropsringer lille. 
Hovedets Forrand med meget smaa og utyde- 
lige Sidelapper; Panderanden kun svagt buet. 
Bageste Hjørne paa 1. Brystled stumpvinklet 
AiFUNnder 3) KS DE I DNA SEE NV ENNS SE GET ER 

1. Metopon&årthus pruindsus. 
2. 1. Brystled glat og har ved Basis af Epimererne 

en svag Fordybning, hvori der findes en lille 
hvid Knude, hvis Afstand fra Sideranden er 
dobbelt saa stor som fra Bagranden. Bag- 
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randen af 1. Par Epimerer ikke eller kun svagt 
DEERE ISS ATT ED i: Porceliolaevis. 

mr Brystled saavel som "Hovedet: mere eller 
mindre knudret. Bagranden af 1. Par Epimerer 
tydelig indbugtet, hvorved der dannes en spids 
Vinkel mellem. Bap= og Sideranden …….....… 3. 

3. Den store, halvkredsformede Pandelap er ved 
skarpe, omtrent rette Vinkler adskilt fra Side- 
lapperne. Hoved og Bagkrop altid mørkere end 
Brevet dene I 2 Pofcelio pics, 

Pandelappen ikke halvkredsformet, men sæd- 
vanlig svagt tilspidset, sjældnere noget utyde- 
lig; den er altid skilt fra Sidelapperne ved 
en mere eller mindre afrundet Indbugtning. 
Medialt for hverIndbugtning findes en temme- 
lig fremtrædende Knude. Hoved og Bagkrop 
ikke udpræget mørkere end Brystleddene.,. 4. 

4. 1. Kropled har paa Bagranden en Række tydelige 
Smaaknuder, der ude paa Epimererne enten 
forsvinder helt eller efterhaanden aftager i 
Størrelse. Pandelappen tydelig. 2 Par Tracheal- 
EEK Sele ss BSV ENE st nn ; 5; 

. Kropled har enten ingen Smaaknuder paa 
Bagranden, eller ogsaa er de tydeligere paa 
Epimererne end paa Midten. Parallelt med 
Thorakalepimerernes Siderand staar Knuder- 
ne saa tæt, at de danner en lav Længdekøl, 
der naar helt ud paa bageste Spids af Epi- 
mererne. Pandelappen kun lidet fremtrædende 
og fortil jævnt afrundet. 5 Par Trachealorganer 
MIE 104 E SUS. aa: Porctellioråthkei. 

5. Det bagudrettede Fremspring paa Telson af- 
fundet of tungeformet; Farven brunlig ...… 

4. Porcéllio dilatåtus. 
Det bagudrettede Fremspring paa Telson til- 

spidset og forsynet med en svag, længdestillet 
Fordybning. Farven typisk graasort, men der 
forekommer ogsaa hyppigt brogede Eksem- 
BEER En ST IT NØ Jer BnPorcellio'scåber. 

== 

Ft 

Karaktererne i ovenstaaende Oversigt over Årterne 
vil i Almindelighed være tilstrækkelige til Bestemmelsen. 
Ønsker man yderligere Sikkerhed, maa man undersøge 
Halefødderne, især Exopoditen paa 1. Par. De Ejendomme- 
ligheder, der. er knyttet; til 1:.Exopodit,/er- ret konstante 
og forskellige hos de forskellige Arter, hvorfor de ogsaa 
anvendes meget i den moderne Systematik. 
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Oversigt over 1. Exopodit hos $. 

Hverken Børster eller tydelige Haar paa Randen 
BE NERO EE 103 18 SR EEEEERESE FA 

1. Exopodits Rand med Børster eller tydelige 
HERRE 15. SØEN SOREN, he LE SSR SSR ASSENS 3. 

Det mediale bageste Hjørne stærkt tilspidset 
paa Grund af en halvkredsformet Indbugtning 
paa Bagranden. Denne Indbugtning strækker 
sig fra den bageste Spids og til Tracheal- 
organet. For- og Inderrand konvekse....... 

3. Porcéllio-rathket 
Det' mediale” bageste. Hjørne; bredt valrundet. 
Denne Afrunding naar helt hen til Tracheal- 
organet, der har lige Bagrand. For- og Inder- 
rand, konveks NPD 2.:Porce io pTeree 

Halvdelen eller største Delen af den mediale 
Rand paa 1. Exopodit er forsynet med kraftige 
Børster ERNST SDR SET VELSK. BURKE 4. 

Den mediale Rand paa 1. Exopodit er besat 
med mere eller mindre tætstillede, tydelige 
FEE SKE) 3 Do SE SE TELE EK MEETS NE ES SSNERES 

Mindst ”/s af Inderranden forsynet med Børster. 
Forranden ret, Inderranden konveks. Bagran- 
den af -Trachealorganet: mere eller mindte 
regelmæssir libre 2 AVE Søns ORE 

4 Porcélliø dilstatns. 
Kun den bageste Halvdel af Exopoditens Inder- 

rand besat.med Børster, Førranden'ret eller 
svagt konveks; Inderranden tydeligt konveks. 
Bagranden nær bageste Ende med en stump 
Udbugtning. Trachealorganets Yderrand for- 
synet med et skarpt, spidsvinklet Indsnit..,.. 

5;Porctlliossesher 
Exopoditens Forrand omtrent lige; indre forre- 

ste Hjørne afrundet; Inderranden lang og 
lige. Det spidsvinklede bageste Hjørne naar 
lige saa langt bagud som de første "5 af 
Endopoditen. Hele den latero-caudale Rand 
danner en stumpvinklet Indbugtning, hvis 
Vinkelspids nøjagtig ligger ved Trachealorga- 
nets mediale Ende. Inderranden samt den 
latero-caudale Rand indtil Trachealorganet er 
besat med fine Haar vue, 1; Porceliu TREVTS, 

Saavel Forranden som Inderranden stærk kon- 
vekse og gaar jævnt afrundede over i hinanden. 
Bageste Hjørne stumpt afrundet. Den latero- 
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caudale Rand med en svag, stumpvinklet 
Indbugtning. Kun Inderranden behaaret .... 

1::Metoponérthus. pruindsus. 

Oversigt over 1. Exopodit hos 92. 

Bageste mediale Hjørne noget tilspidset, saa at 
Inderranden bliver længere end Exopoditens 
Bee MSIE OVE MYTER SIE enn duer sr 

Bageste mediale Hjørne ikke tilspidset, men 
omtrent retvinklet og kun svagt afrundet. 
For- og Inderrand gaar i en regelmæssig Bue 
BE ARE TE St 000 rr GT 3. 

For-, Inder- og Bagranden gaar over i hinanden 
i en omtrent regelmæssig, halvkredsformet 
Bue. Trachealfeltet indtager Halvdelen af Bag- 
randen. Inderranden besat med fine, spredt- 
BUE ERE re se alle TD ns SE ra RER ANER EA 

1. Metopon&rthus pruindsus. 
Exopoditen mere end 2 Gange saa bred som 
Længden af dens Inderrand. Trachealfeltet 
indtager ca. ”/s af Bagranden. Forranden og 
den mediale Femtedel af Bagranden fint be- 
ET SEER Sk en 1;PorcéHio tåevis. 

Exopoditen knap 1'/» Gange saa bred som 
Længden af dens Inderrand. Trachealfeltet 
indtager højest Halvdelen af Bagranden. Bag- 
randen med Undtagelse af Trachealfeltet fint 
1 va hent pen DERES SD 3. Porceéllio råthkei. 

Exopoditen ca. 27/>» Gange saa bred som lang. 
Trachealfeltet indtager mere end Halvdelen 
(ca. ”/3) af Bagranden. Bagranden af Tracheal- 

" feltet svagt indbugtet. Forranden besat med 
in or ASSR RARE 4. Porcéllio dilatåtus. 

Exopoditen ligeledes ca. 2/2 Gange saa bred 
som lang. Trachealfeltet indtager Halvdelen 
af Bagranden. Trachealfeltets Bagrand svagt, 
men tydelig udbugtet. Bageste Halvdel af 
Inderranden og den mediale Del af Bagranden 
nt Behar rt IN EDEN 2 Porte pictus. 

Exopoditen kun 2 Gange saa bred som lang. 
Trachealfeltet indtager ”/3 af Bagranden. Paa 
Midten af Trachealorganets Bagrand findes 
et skarpt Indsnit. Bageste mediale Hjørne 
med spredt Behar) Portelheosed ber: 
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1. Porcéllio laevis Lafr: (Fig.32). 

Sidelapperne trapezformede; Vinkelen mellem Side- 

lap og Pandelap stump. Bagranden paa 1. Par Epimerer 

ikke eller kun meget svagt indbugtet. Telson bredere end 

lang, dens Siderande konkave; Spidsen sjældent afrundet, 

som Regel med en dorsal, aflang, svag Fordybning, og 

rager aldrig længere bagud end 

Uropodstammen. 

Kroppens Overside er mat 

eller kun svagt glinsende paa 

Grund af en meget -An "Punk 

tering. De to Knuder paa Hove- 

det bag Pandelappen træder kun 

svagt frem. Paa Thorakalepime- 

rerne findes kun faa og meget 

smaa Knuder, der paa 5.—7. 

Segment efterhaanden rykker op 

paa Tergum; kun sjældent fin- 

der man Knuder paa de forreste 

Tergiter, ligesom ogsaa Knu- 

derne påa de forreste Epimerer er -utydeligere "end paa 

de bageste. Den i Oversigten over Årterne omtalte hvide 

Knude ved Basis af Epimererne rykker bagtil længere 

hen mod Bagranden, og paa 5. og 6. Led nærmer den sig 

tillige Sideranden. 1.—5. Bagkropsled er forsynet med 2 

Tværrækker af meget smaa Knuder; bageste Række staar 

paa Bagkanten af Leddene, forreste, oftest svageste Række 

paa Midten af Tergiterne, men kan undertiden spores ud 

paa Epimererne. Telson med 2 Smaaknuder ved Basis af 

den tilspidsede Forlængelse. 

Farven graabrunlig. Hovedet med smaa og regelmæs- 

sig fordelte lyse Pletter. Lateralt paa hver af Thorakal- 

tergiterne findes et Bælte med lange, ofte afbrudte, lyse 

Pletter, der tilsammen danner to, noget lysere Længde- 

striber. Bagkropsleddene ensfarvede. 

De 2 Led i Svøbén paa: 2. Par Følehorn som Regel 

Fig. 32. Porcellio laevis Latr. 

åd: (ERE GO: Safrsl: 



63 

lige lange. Exopoditen paa 1. Par Halefødder hos & er 

forholdsvis længere end hos de øvrige Porcellio-Arter. 

Porcellio laevis er en af vore anseeligste Arter; den 
er forholdsvis bred og kan opnaa en Længde paa 16 mm. 
Der er fundet kønsmodne 22 af en Længde paa 10 mm. 
Dem onfræder her i;Landet med .ca. 27"[a då og 73P/0 22. 
Yngleperioden strækker sig over ca. 3 Maaneder (Juni— 
August). 

Porcellio laevis er ikke almindelig i Danmark; den 
er kun taget paa forholdsvis faa Lokaliteter: Jylland 1 
Lokalitet, Fyn 5, Sjælland 5, Lolland 2 og Møen 1. Den 
hører rimeligvis ikke til Landets oprindelige Fauna, hvil- 
ket ogsaa Findestederne kunde tyde paa, idet de alle 
ligger nær Boliger, især Stalde. 

KO Sars angiver, at; Arten forekommer i Middel- 
havslandene, Vesteuropa (dog ikke Norge), Mellemeuropa 
samt Nord- og Sydamerika. Efter Lohmanders Opgivelser 
forekommer den i Sverrig (Skaane) paa lignende Lokali- 
teter som her i" Landet. 

2. Porcéllio pictus Brandt (P. spinicérnis Dahl). 

(Fis 33) 

Denne Art er let kendelig paa Grund af dens tyde- 

lige, halvkredsformede Pandelap, der ved skarpe, omtrent 

rette Vinkler er. adskilt fra Sidelap- 

perne. Telson med slank Spids, der 

kun naar lidt længere bagud end Uro- 

podstammen, hvis Indergren er svagt, 

men tydelig krummet. 

Hovedets Overflade med tydelige, 

tætstillede, runde Smaaknuder; ingen 

langagtige Knuder bag Pandelappen. 

Hovedets Bagrand med en fin Knude- 

række. Thorakalleddene ligeledes tæt 

besat med runde Knuder, der ligesom 

Knuderne i Knuderækken paa Bagkan- 

ten af Leddene aftager i Størrelse ud Fi 38) Poreellis pla. 

paa Epimererne. Hvert Abdominalseg- +us Brandt. 9. (Efter 

ment med 2 Rækker af smaa Knuder, G:07Sars): 
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den ene Række paa Bagranden af Tergiterne, den anden 

midt paa Leddet; sidstnævnte Række strækker sig oftest 

helt ud paa Epimererne. Telson med nogle faa Knuder 

paa den brede, basale Del. 

Ved Basis af Thorakalepimererne findes en lille, hvid 

Knude, der dog ikke som hos P. laevis staar i nogen 

Fordybning. Paa 1.—4. Segment er dens Afstand fra Side- 

randen mere end dobbelt saa stor som fra Bagranden, 

paa 5.—7. Segment rykker den nærmere til Sideranden. 

Disse Knuder kan lettest paavises hos meget mørke 

Eksemplarer. 

Pigmentet mørkbrunt; Overfladen broget, ofte meget 

varierende. Visse Træk i Tegningen forekommer dog 

temmelig konstant; saaledes er Hovedet, Abdominalter- 

giterne og Telson altid mørkbrune. Hyppigt er Pigment- 

pletterne saaledes ordnede, at Farvetegningen ved første 

Blik minder som et. 'Skakbræt. "IF Regelen er" Midfen al 

Tergiterne og Basis af 'Epimererné mørke; de. øvrige 

Felter paa Thorakalleddene€ er mere eller mindre uregék 

mæssigt pigmenteret. Man kan saaledes finde Individer, 

hvis Pigmentering er saa tæt, at de typiske Karakterer i 

Farvetegningen ikke mere kan erkendes. Hyppigere viser 

Afvigelserne sig dog' deri, åt: Pigmentet efiten steds 

(undt. paa Hoved og Bagkrop) forsvinder eller faar ringere 

Tæthed; 

1. Led i Svøben paa 2. Antenne er 1'/3—1'/2 Gange 

saa langt som Endeleddet. To Par Trachealorganer til 

Stede: 

Porcellio picfus. er slankere vend foressaende Ark 
Den kan opnaa en Længde af 17 mm. Kønsmodenheden 
indtræder hos 2 tidligst ved en Længde af 8 mm. I 
Bestanden her i Landet findes ca. 34/c IJ og 66"/0 22. 
Yngleperioden varer 3 Maaneder (Juni— August). 

Porcellio pictus er en ret almindelig Art, der opholder 
sig paa tørre Lokaliteter. Den er uhyre alm. i Vestjylland 
og paa de sydlige Øer. Der foreligger ingen Fund fra 
Midtjyllands Hedeegne til Trods for, at den ogsaa er 
knyttet til vore Boliger. Den ynder at opholde sig paa 
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solbeskinnede Vægge, i Stendynger samt i Stengærder 
f. Eks. om gamle Landsbykirkegaarde. Det er den af vore 
hjemlige Arter, der bedst taaler tør Varme. Den er hur- 
tigere i sine Bevægelser end de øvrige Porcellio-Arter. 

G. O. Sars angiver, at P. pictus er udbredt over Nord- 
og Mellemeuropa, Rusland og Nordamerika. 

3. Porcéllio råthkei Brandt (P. trilineåtus Budde- 

Lund): (Fig: 34); 

En afrundet Indbugtning adskiller Sidelapperne fra 

den lidet fremtrædende Pandelap. Telson lige saa lang 

som bred; dens Spids forholdsvis bredere ved Basis end 

hos P. laevis og rager med ”/: af sin Længde ud over 

Uropodstammen. 

Hovedets Overflade knudret; de to aflange Knuder 

bag Pandelappen meget tydelige. Hovedets Bagrand uden 

Smaaknuder. Brystleddene forsynet med 

uregelmæssige Knuder og Forhøjninger; 

den bageste Kant af Epimererne er be- 
sat med en Række Smaaknuder, hvor- 

imod Tergiternes Bagrand er glat. Mel- 

lem den i Oversigten omtalte knudrede 

Længdekøl og Epimerernes Siderand 

ligger et tydeligt, hvidligt Kirtelfelt, der 

baade "> Par Epimerer" ligger "langt 

fortil, hvorimod det paa alle de øvrige 

Led ligger omtrent ud for Midten af Fig. 34.  Porcellio 
'Sideranden. Nær Basis af Thorakalepi- ne Peet g 

trilineatus. $. 
mererne findes en lille, hvid Knude, der (Efter G. O. Sars). 

er meget vanskelig at konstatere paa 

lyse Eksemplarer. Paa 1. Led er Knuden fjernet 4 Gange 

saa langt fra Sideranden som fra Bagranden. Paa de øv- 

rige'Ted er dens Afstand fra: Sideranden "kun halv. såa 

stor som paa 1. Led. Bagkropsleddene enten ganske uden 

Knuder, eller ogsaa findes der paa Midten af 3.—5. Led 

en Række af meget smaa Knuder, der paa Epimererne 

tiltager i Størrelse, Telson uden Konkavitet. 

Thydsen Meinertz: Bænkebidere. 5 
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Pigmentet brunt eller sortbrunt. Hovedet brunt med 

mange smaa, lyse Pletter, Den glatte Bagrand paa For- 

kropsleddene er ligesom hos de øvrige danske Porcellio- 

Arter ensfarvet mørk. Typisk. finder man en svag, "lys 

Længdeplet midt paa samtlige Led samten tydelig lys Plet 

ved Basis af hver af Thorakalepimererne. Derved dannes 

3 lyse Længdestriber (f£ trilineatus) paa Oversiden af 

Thorax. Felterne mellem disse Striber indtages af mere eller 

mindre uregelmæssige, ofte forgrenede lyse Længdepletter, 

som paa Bagkroppen bliver spredte og utydelige. — Farve- 

tegningen varierer iøvrigt meget. Man finder f. Eks. hyp- 

pigt saa stærkt pigmenterede Eksemplarer (33), at Median- 

striben er helt forsvundet; dette gælder ogsaa for de ure- 

gelmæssige Pletter paa Tergiterne, især paa de bageste Seg- 

menter. I Modsætning hertil kan paa andre Eksemplarer de 

lyse Pletter blive saa dominerende og ligge spredt saa ure- 

gelmæssigt, at de tre lyse Striber ikke mere lader sig paavise 

(f. varius); i sidste Tilfælde har man oftest med 99 at gøre. 

Endeleddet i Svøben” påa- 2. Antenne er: 1//:…Gatige 

saa langt som første Led. 

Carpopoditen paa 7. Brystfod hos &$ har en stump 

Udbugtning, der strækker sig over den proximale Halvdel 

af Yderråanden (Fig:12):5- Par: Trachealorganer tilstede 

Porcellio rathkei er trods sit noget varierende Ud- 
seende sen let kendelig Art "Den: kan opnad en Længde 
paa 14 mm. Man har fundet kønsmodne 92 paa en Længde 
af T-mm,. Den. optræder. heri:Landet med ca. SIKKE 
og 69/0 29. Yngleperioden varer i omtrent 4 Maaneder 
(Juni—September). 

Porcellio rathkei ;er: alm; udbredt -paaØerne"'og 1 
Østjylland; den er ikke taget i Midtjylland og kun paa 
en enkelt Lokalitet i Vestjylland. Paa de Lokaliteter, hvor 
den. findes, er den "hyppigst til Stede"i stør" Mængde; 
hvorimod de mellemliggende Omraader kan være ganske 
blottet for den. Den forekommer hyppigt i Stendynger, 
Stengærder, Grusgrave samt under Træstykker, Bark og 
Affald ved. Bøliger og samle Haver; derimod er uden 
temmelig sjælden i vore Skove. 

Gi O.' Sars' angiver, at dem ér udbredt over ords 
Vest- og Mellemeuropa samt Nordamerika. 
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A-Porcéllio dilatåtus. Brandt. (Fig: 35): 

Sidelapperne veludviklede, Pandelappen større end 

hos P., laevis. Telson længere end bred, dens Spids lang 

og tungeformet afrundet og naar længere bagud end 

Uropodstammen. 

Hovedets Overflade tydeligt knudret, dets Bagrand 

med en Række af Smaaknuder; bag Pandelappen findes 

to aflange Forhøjninger. Alle Forkropsled er besat med 

talrige, tætstillede, sædvanlig runde og 

tydelige Knuder, der ud paa Epimererne 

aftager i Størrelse. Knuderne i Knude- 

rækken paa Bagkanten af Leddene afta- 

ger ligeledes i Størrelse paa Epimererne. 

Paa hvert Bagkropsled findes 2 Knude- 

rækker, en paa Bagkanten og en paa 

Midten; sidstnævnte Række er ofte utyde- 

lig; især" paa. Epimererne, "Den basale 

Del af Telson med faa Knuder. 
Hoved, Tergiter samt Telson mørk- Fig. 35.  Porcellio 

bre Bpimererne-lidt lysere. Paa Ho- AMR FOR Bret. 
(Efter G: 0. Sars). 

vedet findes en Mængde smaa, aflange, 

svagere pigmenterede Pletter; lignende lange, oftest for- 

grenede Pletter indtager de laterale Felter paa Thorakal- 

tergiferne;” ved7 Basis ;af" Epimerernes: Forrand findes 

hyppigt en lys Plet. Abdominaltergiterne næsten altid 

ensfarvede. 

De-2 Led i Svøben paa. 2. Antenne er lige lange. 

Porcelho'" dilafatus er ligesom Pi -laevis er af vore 
bredeste Arter; dog kan Bredden i Forhold til Længden 
være. en Del varierende; Den kan opnaa: en Længde af 
15 mm. Kønsmodne %$2 optræder først ved en Størrelse 
af 8 mm. Bestanden her i Landet bestaar af 48/0 SJ og 
52/0 22. Yngleperioden strækker sig over ca. 4 Maaneder 
(Juni—September). 

Porcellio dilatatus hører sikkert ikke til vor oprinde- 
lige Fauna. Den er ikke særlig almindelig, men udbredt 
over hele Landet. Man finder den hyppigst i Væksthuse, 
sældnere 'T-kolde ”Kældere. ”T ''Sverrig Torekommer 'den 
paa lignende Maade (Lohmander). 

5% 
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Efter G. O. Sars er den udbredt over Nord- og Mel- 
lemeuropa, Triest, Ny Guinea og Australien, men den er 
rimeligvis allerede nu indslæbt adskillige Steder i de øv- 
rige Verdensdele. 

5. Porcéllio scåber Latr. (P. scaber + tirolensis + cruen- 

tatus L. Koch). (Fig. 36). 

Baade Pandelap og Sidelapper veludviklede (Fig. 1). 

Telson hos voksne Individer slank, tilspidset og lige saa 

lang som bred og rager lidt længere bagud end Uropod- 

stammen. 

Hovedet med rundagtige, tætstillede og ofte kegle- 

formet tilspidsede Knuder; de 2 aflange Knuder bag Pande- 

… lappen oftest meget tydelige. Alle For- 

kropsled besat med Knuder af samme 

Form som paa Hovedet; paa Epime- 

rerne er de mindre tætstillede og ikke 

saa fremtrædende; paa Bagranden af 

Leddene: findes en :Knuderække; hvis 

Knuder ogsaa aftager i Størrelse ud 

paa Epimererne; 1.—5. Bagkropsled 

med 2 Knuderækker, en paa Bagran- 

den: af Tergiterne og; æn paa Midten 

af Leddene; "Knudérne'i sidstnævnte 

Fig. 36. Porcellio sca- Række er svagest paa Epimererne. 

ber Latr. 2. (Efter Telson kun med faa Knuder paa den 
ele brede Del,--Skulpturen hos. Ps 'staber 

er iøvrigt meget varierende, baade efter Alderstrin og 

efter Lokaliteterne. 

Pigmentet: -sortbrunt, "Hos lyse Eksemplarer” findes 

ofte tillige et gulbrunt Farvestof; sjældnere forekommer 

helt hvide Individer. Fordelingen af Pigmentet er over- 

maade forskelligartet og underkastet store individuelle 

Variationer, men er ikke desto mindre anvendt som Grund- 

lag for Opstillinger af flere Varieteter: 

P. scaber f., typica: ensfarvet sortbrun, undertiden 

med noget svagere pigmenterede, aflange Pletter paa de 

laterale Felter af Thorakaltergiterne. 
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Pr scaber £omarsigata: som. f. typica med Und- 

fågélse- af -dé' lyse. Epimerer. 

Piuscaber' ff -marmorata: hvide Individer med 

mørke Pletter til mørke Individer med lyse eller hvide 

Pletter; 

Piståber Ek marmorata et marginata; em Kom- 

bination af de to sidstnævnte Former. 

Imidlertid er alle Varianter forbundet med hinan- 

den ved regelmæssige Overgange, saa man lige saa hyp- 

pigt (eller hyppigere) finder Overgangsformerne. Alle 

disse Former findes blandet mere eller mindre jævnt 

mellem hinanden paa enhver Lokalitet. Tillige viser det 

sig, at en bestemt Pigmenteringsform i nogen Grad kan 

være knyttet til et bestemt Køn; saaledes bestaar P. sca- 

ber f.marmorata hovedsagelig af . 

De 2 Led i Svøben paa 2. Antenne er lige lange (Fig. 3). 

Porcellio scaber kan opnaa en Længde paa 17,5 mm. 
Yngleperioden strækker sig over mindst 5 Maaneder (Maj— 
September), og der er fundet kønsmodne 299 af en Længde 
paa 6 mm. Den optræder her i Landet med 40'% SS og 
60 "/o 22. 

Porcellio scaber er en af vore almindeligste Arter. 
Den er taget over hele Landet, selv i det fri paa Jyllands 
Helders Den er ofte til Stede 4'stort Antal i''og ved vore 
Bohr I det: fri holder den særligt til if Stendynger, 
Stengærder, paa tørre Marker, under Bark og Sten i 
Naaleskove o. Il. Steder. 

Denne Art er almindelig over hele den vestlige Halv- 
del af Europa og i Nordamerika, men den er indslæbt i 
alle de øvrige Verdensdele. Paa Island er den fundet flere 
Steder i den senere Tid, og; efter .(G..0; Sars er den til- 
lige taget paa Grønland. 

4. Metoponéårthus Budde-Lund. 

Slægten Metoponorthus staar Porcellio nær, 

men den afviger fra denne ved følgende: Hud- 

skelettet er tyndere; Sidelapperne pad Hovedet 

meget smaa og vender ikke fremefter, Pandelap- 
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pen næsten helt forsvundet; Epimererne smallere; 

Bagkroppen noget mere indsnævret; Telson for- 

holdsvis kort. Brystfødderne slanke og tiltager 

stærkere i Længde bagtil. Der er -sjældent mere 

end to Par Trachealorganer til Stede. Munddele 

og Kopulationsfødder som hos Porcellio. 

Kun 1 Art her 1 Landet; 

1. Metopondårthus pruindsus (Brandt). (Porcéllio 

maculicérnis Budde-Lund). (Fig. 37). 

Pandelappen reduceret til en' Fure paa "Forkantensål 

Hovedet. 1. Par Thorakalepimerer uden Indbugtning paa 

Bagranden. Telson bredere end lang; dens Spids har en 

svagt konkav Overside og rager kun 

— ubetydeligt ud over Uropodstammen. 

Oversiden mat; Skulpturen kan 

kun ses "under  Forstørrelse. "Paa 

Hovedet findes smaa, lave Knuder. 

Thorakaltergiterne med lave, uregel- 

mæssige Forhøjninger, der ud paa 

Epimererne differentierer sig i smaa, 

runde, isolerede Knuder. Bagkrops- 

; i leddene som” Regel "uden Knuder. 

Åse fruen Undertiden finder man en Række 

(Efter G. O. Sars). meget smaa Knuder paa Bagkanten 

af "ISegmenterne; denne”. Kaude- 

række fortsætter sig dog aldrig ud paa Epimererne. 

De under flere Porcellio-Arter omtalte. "smaa, "hvide 

Knuder paa Forkropsleddene er ogsaa til Stede hos M. 

pruinosus; de er dog ikke altid hvide og er især paa lyse 

Eksemplarer meget'vanskeligeat se;-Paa”T. Par Epimerer 

ligger Knuden  lidt-nærmere, ved Sidefanden ends ved 

Bagranden; paa 2. og 3. Par Epimerer staar den lige langt 

fra Bag- og Siderand; paa 4. Segment staar den nærmest 

Bagranden, og paa 5.—7. rykker den ud mod Epimerer- 

nes bageste Hjørne. 

is fe 
7, ta at 

Æl 

q i 
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Oversiden er lys eller mørk chokoladebrun; levende 

Eksemplarer har ofte en blaalig Farvetone. Farvetegnin- 

gen kan kun ses under Forstørrelse. Paa Hovedet findes 

mange smaa, lyse Pletter. Paa hver Side af Thorakalter- 

giterne findes et Felt med lyse, undertiden svagt forgre- 

nede Længdepletter, der ud mod Epimererne bliver noget 

spredte. Bagkropsleddene sædvanlig ensfarvede. Den yder- 

ste Trediedel paa 2. Antennes 5. Skaftled hvid. Grundled- 

det i Svøben paa 2. Antenne er længere end Endeleddet. 

M. pruinosus kan opnaa en Længde paa 11 mm. Den 
mindste af de fundne 29 med Rugepose 5 mm. Bestanden 
her i Landet bestaar af-ca. 45"/0 $$ og 55/0 229, og Yngle- 
perioden varer i godt 4 Maaneder  (Juni—September). 
Under særlig gunstige Forhold f. Eks. i gærende Blad- 
bunker. kan 29” have Yngel' i Rugeposen -i- hele Oktober 
Maaned. 

Metoponorthus pruinosus er ret almindelig paa de 
danske Øer;t Jylland”er "den derimod kun.tåget påa et 
Par Lokaliteter i den østlige Del, Man finder den i Vækst- 
huse og: Kompostbunker; -i Gartnerier, i. gamle” Haver 
samt paa Friland i Stendynger;-den hører: ikke” til. vor 
oprindelige Fauna, men den synes at have akklimatiseret 
sig, idet Bestanden trives fortrinligt uden Tilskud fra 
Væksthuse. I det fri ynder den især meget tørre og varme 
Lokaliteter. 

Emner G.O?Sars er den en. kosmiopolitisk” Aft. 

So-Cylskens-Sehnitzler 

Hovedet mere end dobbelt saa bredt som langt; 

Sidelapperne veludviklede, Pandelappen lille og 

tilspidset. 5 Par Trachealorganer til Stede. Mund- 

delene og Pleopoderne har samme Bygning som 

hos Slægten Porcellio, det samme gælder for 

Brystføddernes Vedkommende; i væsentlige Punk- 

ter er den altsaa knyttet til Porcellio. I andre 

Punkter danner den derimod en Overgang til 

Slægten Armadillidium; den er saaledes ligesom 
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denne Slægt stærkt hvælvet og i Stand til at rulle 

sig sammen til en Kugle. Dog kan den let kendes 

fra Armadillidium paa de slanke Uropoder. 

Kun I Årt. 

1. Cylisticus conréxus (De: Geer).. (Pir; IL 

Sidelapperne gaar jævnt afrundet over i den forholds- 

vis lille, tilspidsede Pandelap, der paa Hovedets Frontal- 

side danner en lodret stillet, skarp Kant. 1. Par Thorakal- 

f epimerer med Indbugtning paa 

Bagranden. 

Hele Oversiden er forsynet 

med en fin 'Punktering, hvorfor 

den kun er svagt glinsende. Knu- 

der og Forhøjninger mangler, kun 

i faa. Tilfælde. finder man noglé 

lave Knuder paa Epimererne, sær- 

lig paa de forreste Thorakalepi- 

merer. Paa hver af Thorakalepi- 

mererne findes en lille, hvid Knu- 

! mg de, der paa 1.—3. Led staar om- 

ERE OL pE ER SeRE, SR: trent paa Midten af Epimerernes 
vexus (De Ceert S. (Efter 

G. O. Sars). Basis; paa 4. Led rykker den ind 

paa Tergiten og nærmer sig tillige 

Bagranden; paa: 5; og, 6... Led. kigger” Knuden atter ”r87 

Basis af Epimererne, men lidt nærmere Bagranden end 

paa de 3 forreste Led; paa 7. Led ligger den ogsaa nær 

Bagranden, dog lidt længere ind mod Midtlinien. 

Pigmentet brunt; Havedets Overside med nogle smaa, 

lyse Pletter. Sidefelterne paa Thorakaltergiterne med 

skarpe, aflange, kun sjældent forgrenede, lyse Pletter, og 

ved Basis af Epimererne findes en større, uregelmæssig, 

lys Plet; Bagkropsleddene ensfarvede, sjældent med 

enkelte smaa, lyse Pletter; Epimererne ofte lysere end 

Tergiterne. Uropodstammen og dens Ydergren ofte lys- 

brun. 
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Paa 2. Antenne er Svøbens Endeled længere end 

Grundleddet. Halefødderne af samme Type som hos Por- 

cellio, dog er Spidsen paa 1. Endopodit bøjet mere ud til 

Siden. 

Cylisticus convexus kan opnaa en Længde paa 14 mm. 
Kønsmodenheden kan hos ?9 indtræde ved en Størrelse 
paa 9 mm. Af de her i Landet fundne Eksemplarer er ca. 
48 "0 I og 52"/0 29. Yngleperioden strækker sig over 3 
Maaneder (Juni—August). 

C. convexus er her i Danmark en Kystform (den er 
hidtil kun taget højest nogle faa km fra Kysten), der 
sædvanlig findes i det fri; undertiden kan den dog findes 
ved Stalde og i Huse Den ynder især Kalkbund, og i 
Mellemeuropa findes den da ogsaa særlig i kalkrige 
Egne. Her i Landet er den taget paa følgende Lokalite- 
ter: Løgstør, Aggersund, Ribe, nær Viborg, Hobro, ÅAar- 
hus, Kolding, Bogense, nær Odense Fjord, Samsø,- Lange- 
land, Saltholm, flere Lokaliteter i Københavns Nærhed, 
Køge, Langebæk, Møen og Bornholm. 

G. O. Sars angiver, at denne Art er udbredt over Dan- 
mark, Norge, Sverrig, de britiske Øer, Tyskland, Bøhmen, 
Holland, Belgien, Frankrig, Tyrkiet, Kaukasus og Nord- 
amerika. 

6. Trichorhina Budde-Lund. 

Slægten Trichorhina bestaar af smaa, hvide ÅAr- 

ter med gennemskinneligt Tarmindhold. De har 

indtil 7 tleeller….i hvert -Øje. Venstre - Kindbakke 

har 3, højre 2 Peniciller, tillige har venstre Kind- 

bakke ofte en Række af smaa Papiller i Vinkelen 

mellem Pars incisiva og P. molaris. Basipoditen 

paa 1. Maxille med to utydeligt adskilte Grupper 

af Tænder (f. Eks. 3+4, 4+4 og 4+-5), af hvilke 

nogle hyppigt har to Spidser. 

Kun 1 Art her i Landet; indslæbt. 
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1. Trichorhina monocellåta Meinertz. (Fig; Soy 

Hovedet ligger ikke saa dybt indsænket i 1. Thorakal- 
segment som hos de øvrige Oniscider. Sidelapperne tre- 

kantede med konveks Siderand, der er en umiddelbar Fort- 

sættelse af Hovedets Siderand. Pandelap og Pandefure 

mangler, hvorimod Panden er fremspringende med afrun- 

det Spids. Øjnene har kun 1 Ocel, som er 

forsynet med sort Pigment, der i Alkohol 

enten faar en rødlig Farvetone eller gan- 

ske forsvinder. 

Bagranden paa samtlige Thorakalepi- 

merer uden Indbugtning. Paa Undersiden 

af alle Thorakalepimerer findes en skraa 

Fure, der støder til. Bagranden nær veg 

det bageste Hjørne. 1. og 2. Bagkropsled 

uden Epimerer. Telson trekantet, omtrent 

dobbelt saa bred som lang; Spidsen ikke 

eller kun ubetydeligt afrundet og naar ikke 

længere bagud end Uropodstammen. 

Fig. 39. Tricho- Farven hvid. Hovedets Overside og 
ber eee rige ek Sidelapperne tæt besat med 
ata Meinertz. 2. Se 
(Efter Mz.).… korte Skælbørster, hvis distale Del er blad- 

agtigt affladet. Saadanne Børster findes 

ogsaa paa alle For- og Bagkropsled; ligeledes er Bagran- 

den af ;alle Leddene, Telson medregnet, forsynet med 

bagudrettede Skælbørster. Spredt mellem Skælbørsterne 

staar der meget smaa, haarformede Børster. Paa Sideran- 

den af samtlige Epimerer findes korte, tætstillede Bør- 

ster, af hvilken (Grund Randene, set-under -Forstførrelse; 

synes fint tandede. Hele Dorsalsiden udviser, under stærk 

Forstørrelse, yderlig en meget fin Skælstruktur; denne 

Skælstruktur findes ogsaa paa Basipoditen af Thorakal- 

lemmerne. Der findes' ingen Kirtelfelter paa Dorsalsiden; 

1. Antenne kort; Endeleddet besat med 15—20 Sanse- 

stifter. Endeleddet i Svøben paa 2. Antenne omtrent 3 

Gange saa langt som Grundleddet. Skaftleddene, i mindre 

Grad Svøben, er forsynet med den ovenfor omtalte Skæl- 
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struktur; Skaftleddene er tillige besat med kraftige, fremad- 

rettede, krumme Haar. 

Brystfødderne med forholdsvis korte og kraftige Led 

og kraftige Børster; de- minder en Del om Trichonisci- 

dernes. 

Af denne Art kender man ingen åg; men Halefød- 

derne hos 2 afviger ikke fra den alm. Oniscid-Type. 

Uropoderne kraftige, Indergrenen naar ud til Midten af 

Ydergrenen. 

Trichorhina monocellata er en udpræget Væksthusform. 
Den er hidtil kun taget i et Varmehus i Botanisk Have 
i København, hvor den iøvrigt var til Stede i stort Antal. 
Dens Hjemsted er rimeligvis de Ostindiske Øer. 

7: Platvarthrus. Brandt. 

Denne Slægt bestaar af smaa, temmelig brede 

og flade Former med forholdsvis brede Epimerer. 

Hovedet har veludviklede Sidelapper, men mang- 

ler Pandelap:…. Øjne. mangler fuldstændigt... 2. Par 

Følehorn… smaa, Svøben. med 2. Led. Munddelene 

og Brystfødderne af lignende Type som hos Tri- 

chorhina. Ingen Trachealorganer til Stede. 

kun Art. 

1. Platyårthrus hoffmannséggi Brandt. (Fig. 40). 

Hovedet mere end dobbelt saa bredt som langt. Side- 

lappernes Siderand er ret og danner en direkte Fortsæt- 

telse af Hovedets Siderand. Panden fremspringende, men 

i Modsætning til Trichorhina jævnt afrundet. Bagranden 

paa: 1. Par ;Epimerer svagt indbugtet, Telson. trekantet, 

bredere end lang, Siderandene svagt konkave; Spidsen 

naar ikke halvt saa langt bagud som Uropodstammen. 

Farven hvid, Oversiden mat. Hovedets For- og Over- 

side, Oversiden af alle Thorakal- og AÅbdominalsegmenter 
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samt Uropodstammen besat med tætstillede Skælbørster 

af samme Type som hos Trichorhina; langs de nævnte 

Segmenters Bagrand findes ligeledes en 

Række Skælbørster. Hele Oversiden samt 

Brystføddernes Basipodit udviser en fin 

Skælstruktur. 

Endeleddet paa 1. Antenne med 5— 

6 tætstillede Sansestifter. Svøben paa 2. 

Antenne 2-leddet; første Led er saa kort, 

at.det:meget:let overses (Fig, 3). 

Halefødderne af næsten samme Ud- 

seende som hos Metoponorthus. 
Fig. 40. Platyar- 

thrus hoffmanns- Platyarthrus hoffmannseggi kan opnaa 
eggi Brandt. 9% en Længde paa 4 mm. Kønsmodenheden 
(Efter G.O.Sars). hos 99 kan indtræde ved en Længde paa 

2,5 mm. Bestanden her i Landet bestaar 
af ca. 30%/0 I3 og 70/0 29. Yngleperioden strækker sig 
over 4 Maaneder (Juni—September). 

Denne Årt er i de senere Aar kun taget nogle faa 
Steder paa Sjælland og Falster. Den lever i Myreboer hos 
Lasius niger L. og Myrmica rubra L. 

Efter G. O. Sars er den udbredt over den nordvest- 
lige Del af Europa. 

8. Armadillidium Brandt. 

Det mest karakteristiske for denne Slægt er 

den stærkt hvælvede Krop og Evnen til at rulle 

sig sammen til en fuldkommen Kugle. Sidste 

Egenskab har ogsaa Cylisticus, men hos denne 

rager Uropoderne langt ud over Spidsen af Tel- 

son og dermed uden for Kuglen, naar Dyret er 

rullet sammen; hos AÅrmadillidium naar Uropo- 

derne ikke længere bagud end Telsonspidsen, og 

de udfylder nøje Udsnittet mellem Telson og 

Sidedelen af 5. Bagkropsled. Svøben paa 2. An- 

tenne 2-leddet. Munddelene som hos Porcellio, 
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Brystfødderne kraftigere, men tiltager kun lidt i 

Længde bagtil. 1. og 2. Abdominalsegment uden 

Epimerer. Halefødderne ligeledes af samme Type 

som hos Porcellio, en Afvigelse er dog den hyp- 

pigere forekommende udadbøjede Spids paa 1. Endo- 

podit. Saavel Uropodstammen som Ydergrenen er 

bred og afstumpet. Der findes kun Trachealorga- 

fiere de to første. Par Halefødder……. Af denne 

Slægt findes der hos os 5 Arter, hvoraf de 4 hø- 

rer til vor oprindelige Fauna. 

Oversigt over Arterne. 

1. Den øvre Rand af Frontalpladen, der set oven- 
fra udgør Hovedets Forrand, strækker sig 
Mindst helt ud til Øjet: Tillige er. Epimererne 
paa 7. Thorakalsegment tydelig mørkere end 
paa 6.5; hele. Dyret-højest 10'mm lang …. .…. PÅ 

Frontalpladen naar kun halvvejs ud til Øjets 
Inderrand, og Epimererne paa 7. Thorakal- 
segment er ikke tydelig mørkere end paa 6.; 
fuldt voksne Eksemplarer altid over 10 mm 
BEER NE OS Frelse sl ESKE NE 3 

2. Frontalpladen naar hen foran Øjnene. Telson 
lige afskaaret eller med svagt afrundede 
Hjørner. Bageste Hjørne paa 1. Epimer skraat 
HØRER "5 so Syge La: Ås pulcheliom. 

Frontalpladens Rand bliver smallere ud til Si- 
den og naar højest til Øjets Inderrand. Tel- 
son trekantet med svagt afrundet Spids. 
Bageste Hjørne paa 1. Epimer tilspidset.... 

AJ Jpletum. 
3. Frontalpladens øvre Del lægger sig tæt op til 

Hovedet, Kun fra oven og samtidig lidt bag- 
fra kan man iagttage en smal Spalte. Rygsi- 
den er glat og glinsende. Farven varierer fra 
ensfarvet graasort til brunlig Marmorering, 
hvor de lyse Pletter ofte danner Længde- 
BEER SDS SS AN EIDE bre: L.A. einéreum: 

Frontalpladens øvre Del er opret og lægger sig 
ikke op til Hovedet; der findes saaledes altid 
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en tydelig Spalte mellem denne og Hovedet. 
Rygsiden er altid fint punkteret, hvorved 
Overfladen bliver mere mat end hos fore- 
mende ARE 1 SE BE 00 8 KARA KE ERR 4. 

4. Frontalpladen rager et Stykke op over Hove- 
dets Dorsalflade. Dette Stykke er, set oven- 
fra og lidt bagfra, dobbelt saa bredt som 
højt. Af de 2 Led i Svøben er det første lige 
Saa' dart eller tænsere end Endeletdtrses 

2. Å. nasåtum. 
Den over Hovedet: ragende Del af Frontalsis- 

den er omtrent 5 Gange saa bred som høj. 
Bag ved Spalten findes paa Hovedet 2 frem- 
ragende Forhøjninger adskilte ved en spids- 
vinklet Fordybning. Første Led i Svøben er 
altid meget Kkortere'end Endeleddet 

3. Å. OD æE 

1. Armadillidium cinéfreum-(Zenker). (AA vuleåne 

Budde-Lund). (Fig. 41). 

Hovedet mere: .end.2,5 "Gange; saa bredt som khek 

Antennelapperne er kraftige, afrundede Fremspring. Det 

laterale Fremspring paa Hovedets Forrand er skarpt ret- 

vinklet, og dets medialt forløbende Kant forsvinder under 

Frontalpladen uden at naa Midtlinien. Det forreste Hjørne 

af 1. Thorakalled naar, ligesom hos Slægtens øvrige dan- 

ske Arter, helt frem til det omtalte laterale Fremspring 

paa Hovedet; bageste Hjørne spidsvinklet. Paa de øvrige 

Thorakalepimerer er det bageste Hjørne omtrent retvink- 

let. Telson trapezformet,. bredere end lang; Bagranden 

lige eller svagt afrundet. 

Dorsalsiden er glat med .en fin, men tydelig Punk- 

tering. I oftest ensfarvet sorte, undertiden kan man 

spore lyse 'Længdepletter: påa-'de- laterale Felter "ar "Ter 

giterne. 292 sædvanlig sortbrune med lyse Længdepletter 

paa Tergiternes Sidefelter; oftest finder man ogsaa en 

median; Længdestribe ;af "lyse Pletter; Epimererne" pan 

Grund af tætstillede lyse Pletter lysere end Tergiterne. 

Hoved og 2. Antenne altid ensfarvet mørke. Man finder 

hyppigt lyse, marmorerede Eksemplarer, hvor denne 
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Farvetegning ikke lader sig erkende, sjældnere forekom- 

mer ganske hvide Individer. 

Endeleddet paa 2. Antennes Svøbe længere end 1. Led. 

Inderranden paa 7. Benpars Ischiopodit er paa Midten 

stumpvinklet indbugtet. Selve Spidsen paa 

1. Par Halefødders Endopodit er bøjet tyde- 

lig udad. 

Armadillidium cinereum er vor største 
og kraftigste Art af denne Slægt. Den kan 
blive 18 mm lang. Der er fundet kønsmodne 
22 paa kun 6,5 mm. Her i Landet optræder 
Arten med 47/0 SS og 53/0 929. Yngleperio- 
den strækker sig over 5 Maaneder (April— 
August). 

Å. cinereum er meget almindelig paa 
de fleste danske Øer-og synes her at leve Fig. 41. Arma- 
under naturlige Forhold. Paa Bornholmerden dillidium cine- 
dog kun taget paa en enkelt Lokalitet under reum(Zenker). 
Forhold; der tyder paa, åt den er indslæbt; 2. (Efter'G. O: 
iøvrigt erstattes den paa Bornholm af Å. Sars). 
opacum. I Jylland er den med Sikkerhed 
kun taget paa tre Lokaliteter: Aarhus, Randers og Løg- 
stør, men den er rimeligvis ogsaa her indslæbt alle tre 
Steder. Den forekommer især under Sten, i Stengærder, 
under Bark og Affald; i Væksthuse kan den undertiden 
optræde i overvældende Antal; iøvrigt foretrækker den 
kalkholdig Jordbund. 

Lohmander meddeler, at Å. cinereum er fundet nogle 
faa Steder i Skaane og paa Øland samt paa Gotland, 
sidstnævnte Sted dog kun nær Havnepladserne; alle Fun- 
dene tyder, paa, at den er indslæbt. A. cinereum er iøvrigt 
fundet over hele Europa og de tilstødende Dele af Afrika 
og Asien samt i Amerika og Australien. 

ie 

2. Armadillidium nasåtum Budde-Lund. 

Hovedet 3 Gange saa bredt som langt. Antennelap- 

perne kraftige, afrundede og lidt udad rettede. Hovedets 

Forrand bag Frontalpladen er forsynet med et spidsvink- 

let Indsnit. Det laterale Fremspring paa Hovedets For- 

rand er retvinklet og knapt saa fremtrædende som hos 

Å. cinereum, men dets medialt forløbende Kant forsvin- 
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der ligesom hos denne bag Pandepladen uden at naa 

Midtlinien, Krop- og Haleleddene som hos Å. cinereum, 

dog er Telson længere end bred, Spidsen bredt afrundet 

og Siderandene svagt konkave. 

Dorsalsiden er svagt glinsende med en svag, lys 

Punktering. Pigmentet graasort, sortbrunt eller brunt. 

Hovedet mørkt med smaa, lyse Pletter; paa Midten af 

Tergiterne findes en lys Længdestribe, der paa Bagkrops- 

leddene aftager i Tydelighed. Be laterale Felter "paa Tér- 

giterne indtages af en Gruppe af mere eller mindre tæt- 

stillede Længdepletter, sjældnere af en enkelt større, ure- 

gelmæssig Plet. Epimererne undertiden helt pigmentløse; 

sædvanlig: er.de dog kun noget' lysere" end -Teérøiterne 

samt fortil forsynet med. en lys Plet. ved deres Basis: 

Bagkropsleddene oftest ensfarvede. 

Svøbens 2 Led er omtrent lige lange; Indbugtningen 

paa 7. Benpars Ischiopodit er meget svag og indtager kun. 

de distale "/4 af Inderranden. Halefødderne saavel hos 2 

som hos å omtrent som hos ÅA. cinereum. 

Å. nasatum er omtrent af samme Størrelse som AÅA. 
cinereum. Den er kun taget i et Par Væksthuse i Køben- 
havn. Rimeligvis er den indslæbt fra Sydeuropa. Man fin- 
der den under samme Forhold i Tyskland; først i det 
sydlige Schweiz forekommer den i det fri. 

3. Armadillidium opåcum (C. L. Koch). (A. sulcåtum 

Budde-Lund). (Fig. 42). 

Hovedet mere end 2,5 Gange saa bredt som langt. 

Det laterale Fremspring paa Hovedets Forrand som hos 

A. cinereum. AÅntennelapperne afrundede og bøjer lidt 

mere opad end hos de to foregaaende Arter. Telson tra- 

pezformet, lige saa bred som lang, Spidsen lige afskaaret. 

Dorsalsiden svagt glinsende med en svag, lys Punk- 

tering. Pigmentet:sortbrunt: . oftest-ensfarvet; dog fer 

lyse Epimerer og en svag Marmorering heller ikke sjæl- 

den. 9? sædvanlig mere eller mindre uregelmæssigt mar- 
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moreret; dog er Hovedet næsten altid mørkt. Undertiden 

"= kan Farvetegningen minde om den, man finder hos A. 

cinereum. 

Svøbens Endeled 1/8 Gange saa langt som Grund- 

leddet. Inderranden paa 7. Benpars Ischiopodit er lige; 

Meropoditen ved Grunden hælformet frem- 

springende. Halefødderne omtrent som hos 

Å. lcinéretim. 

Armadillidium opacum kan opnaa en 
Længde paa 13mm, og 22 bliver kønsmodne, 
naar de er ca. 8 mm lange. Bestanden op- 
træder med ca,;:31"/0 SØ og 69 "/92. Læng- 
den af Yngleperioden ér ikke med Sikker- 
hed fastslaaet, men den varer rimeligvis i 
3 Maaneder (Juni— August). dillidium  opa- 

Hidtil er A. opacum kun -taget paa cum (Koch). 9. 
nogle faa østlige Lokaliteter. paa Sjælland, (Efter G, O. 
paa Lolland, Falster og Møen. Paa Born- Sars). 
holm er den derimod meget almindelig; 
her erstatter den A. cinereum. Den ynder kalkholdig Jord- 
bund i endnu højere Grad end Å. cinereum. 

G. O. Sars angiver Udbredelsen til Danmark, Tysk- 
land og Bøhmen, hvorimod den ikke findes i Norge. Loh- 
munder "meddeler, at den er meget alm. paa Gotland 
samt, at den er fundet adskillige Steder i sydlige Halvdel 
af Sverrig. — Det synes altsaa, at A. opacum er en øst- 
lig Form, der paa de større danske Øer erstattes af ÅA. 
cinereum, 

4. Armadillidium pøctum Brandt... (Fig..43a). 

Hovedet mere end dobbelt saa bredt som langt. 

Pandepladen rager ikke op over Hovedets dorsale Flade. 

Det laterale Fremspring paa Hovedets Forrand er afrun- 

det og noget udadrettet; den medialt forløbende Kant er 

tydeligt konkav og forsvinder bag Pandepladen uden at 

naa Midtlinien. Antennelapperne mere eller mindre af- 

rundede, en Del udadrettede og mere fremspringende end 

hos Å. cinereum. Der findes en tydelig Spalte mellem 

den midterste Del af Pandepladen og Hovedets Forrand, 

Thydsen Meinertz: Bænkebidere. 6 
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hvorimod der ikke som hos de to foregaaende Arter fin- 

des noget Indsnit paa Forranden af Hovedet. 

Dorsalsiden glat, svagt glinsende samt fint og tæt 

punkteret. Pigmentet sortbrunt. Hovedet mørkt, ofte uden 

lyse Pletter. Paa Midten af Thorax 

(SC MES7 findes en ensfarvet mørk Længde- 
Ser. Ka År £ . i . 

PRES SI FSYÆER stribe. Lateralt for denne Stribe fin- 5 N 

j FØRES NERE i des paa hver af Tergiterne en lys, 
AAN Å uregelmæssig Plet, der undertiden 

kan være vinkelformet, undertiden 

da … ringformet; uden for disse desuden 

Sd smaa, lyse, uregelmæssige Pletter. 

Saavel Epimererne som deres Basis 

er forsynede med en større, lys Plet, 

derved bliver.Epimererne lysere end 

Tergiterne. Epimererne paa. 7.… For- 

kropsled er dog ensfarvet mørkebrune. 

Fig. 43 a: Armadillidi- Bagkroppens Tergiter som Forkrop- 

um pictum Brandt 2; pens, dog er Telson og Tergum paa 

ENS ge ti ne FAøN 5. Led ensfarvede. Epimererne paa 

Sars). 3.—5. Bagkropsled sædvanlig mørke, 

kun den lyse Plet ved BasisertilStede. 

Svøbens Endeled dobbelt saa langt som Grundleddet. 

Halefødderne: 1. Exopodit saavel hos 2 som &$ med en 

skarp afsat, i Bunden afrundet Indbugtning ud for Midten 

af Trachealorganet. Den distale Fjerdedel af 1. Endopodit 

er' bøjet saa stærkt ud til Siden, at den paa det nærme- 

ste har transversal Retning; noget lignende er Tilfældet 

med den distale Ende paa 2. Exopodit (Fig. 14 c). 

A. pictum f. moeniensis Mz. (Fig. 146): Af denne 

Afvigelse er der hidtil kun fundet et enkelt Individ (&) 

paa Møen i 1929. Med Hensyn til Farve, Skulptur, An- 

tenner og Munddele stemmer den nøje overens med Ty- 

pen; derimod findes der for Haleføddernes Vedkommende 

følgende Afvigelser: Forranden af 1. Exopodit mere ud- 

præget konveks; 1. Endopodit bøjer ikke i transversal Ret- 
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ning, men kun i latero-kaudal Retning, det samme gælder 

iøvrigt 2. Exopodit. 

A. pictum kan blive omtrent 8 mm lang. 299 er rime- 
ligvis normalt kønsmodne ved en Længde paa 6 mm; 
Hankønnet kan erkendes allerede ved en Længde paa 
2,5 mm. Bestanden bestaar her i Landet af ca. 49'/0 I 
og 517”/0 992. Yngleperiodens Længde kendes ikke med 
Sikkerhed, men den varer sandsynligvis 3 Maaneder 
(Juni—August). 

A. pictum er temmelig sjælden; paa Øerne er den 
taget paa flere Lokaliteter, i Jylland derimod kun paa een 
Lokalitet i Himmerland. Det er en vesteuropæisk Form, 
saaledes angiver G.O. Sars følgende Udbredelse: Dan- 
mark, Norge, Sverrig, Tyskland, Belgien og Frankrig. 

5. Armadillidium pulchéllum (Zenker). (Fig. 435). 

Hovedet mere end dobbelt saa bredt som langt. 

Pandepladen rager ikke op over Hovedets dorsale Flade; 

den smelter foran Øjnene sammen med det laterale Frem- 

spring, hvis medialt forløbende Kant forsvinder bag Pande- 

pladen uden at naa Midtlinien. Antennelapperne afrundede 

og enten slet ikke eller kun svagt udadrettede. Spalten 

mellem Pandepladen og Hovedets Forrand som hos fore- 

gaaende Art. 

Oversiden svagt glinsende med fin og tæt Punktering; 

Pigmentet sortbrunt. Farvetegningen omtrent som hos Å. 

pictum, og ligesom hos denne er Epimererne paa 7. For- 

kropsled altid ensfarvede og mørkere end de øvrige. 

Svøbens Endeled mere end dobbelt saa langt som 

Grundleddet. 

Halefødderne: 1. Exopodit hos & og 9 ligesom hos 

Å. pictum med en Indbugtning ud for Midten af Tracheal- 

organet. Kun Spidsen af 1. Endopodit udad bøjet; 2. Exo- 

" podit med bagud rettet Spids. 

A. pulchellum bliver kun undtagelsesvis mere end 
6 mm lang. 99 kan have Rugepose, naar de har opnaaet 
en Længde af 3,5 mm. Hidtil har Undersøgelserne vist, 
at "Bestanden her” i "Landet bestaar' af ca, 23" Sø og 

6% 
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717 Io 22. Yngleperiodens Længde rimeligvis som hos 
Å. pictum. 

A. pulchellum er temmelig sjælden; den er taget paa 
alle de større danske Øer, i Jylland derimod kun ved 
Aarhus. 

Det er en vesteuropæisk Form med omtrent samme 
Udbredelse som Å. pictum. 

Aselléta. 

Kroppen som Regel fladtrykt ligesom hos Land- 

isopoderne. Bagkropsleddene er sædvanlig sammen- 

voksede, saa Dorsalsiden af Abdomen fremtræder 

som en stor Plade. Sammenvoksning af Thorakal- 

segmenter forekommer. Hovedet er vel afgrænset 

og ligger ikke som hos Landisopoderne delvis ind- 

sænket i første "Thorakalled: 6" Skaftled andet 

Par Følehorn. Munddele som hos Landisopoder. 

Coxae paa Brystfødderne ikke omdannet til Epi- 

merer. Halefødderne anvendes ikke som Svømme- 

redskaber. Hos "de "feste er; 1; 'Par Halefødder 

omdannet til een enkelt laagformet Plade, Oper- 

culum, der hos 3 dog har en særlig ;Form. 

1. Fam. Aséllidae. 

Ingen Antenne- eller Pandelap. Naar Øjnene 

er: til. Stede; er "de ganske smaa or lateraltssie 

lede. Begge Antennepar med mangeleddet Svøbe. 

Brystfødderne er alm. Gangben undtagen 1. Par, 

der er en .Klamrefod -(subchelat: 

2. Halefodspar mangler hos 9; 1. Par er smaa 

og engrenede, bestaaende af en simpel, afrundet 

Plade... 3.—65. Par …Halefødder er. togrenede; og 
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begge Grene er pladeformede, Ydergrenene paa 

3. Pår ef store og danner tilsammen et Laag (en 

Slags Operculum) over de efterfølgende 2 Par. — 

Hos F'er"r.… Par: Halefødder smaa. og' simple; 2. 

Par er-ligeledes smaa, mer togrenede, de fungerer 

som Kopulationsorganer; de følgende 3 Par som 

hos ?. 

1. tAselns. 

Kroppen forholdsvis bred, noget fladtrykt. Ryg- 

pladen paa Bagkroppen bred, Bagranden med en 

tydelig" Spids.” Øjnene'.småa eller manglende. 1. 

Antenne ikke længere end Skaftet paa 2. Antenne. 

Kindbakkerne med veludviklet Pars molaris. (Fig. 45). 

Benene tiltager stærkt i Længde bagtil. 

Kon 1 Arter i Landet. 

1. Aséllus aquåticus (Lin.). (Fig. 44). 

Hovedet omtrent rektangulært. Smaa lateralt stillede 

Øjne med 4 utydelige Oceller. Kæbefodsegmentet tyde- 

ligt afsat paa Ryg- 

siden. Kropleddene 

med lave Forhøjnin- 

ger paa Rygsiden. 

Sideranden paa Ho- 

ved, Kropled og Ab- 

domen forsynet med 

forholdsvis lange 

Haar. 

1. Bagkropsled 

er.smalt og frits.de 

øvrige sammenvok- 

sede. 

Pigmentet sort- Fig, 44, Asellus aquaticus L. 9. (Efter G. O. 
"brunt varierende 1 Sars). 



86 

Fig. 45. Asellus aquaticus 3. 1: venstre Mandibel, 2: v. 1. Max- 
ille, 8: v.'2. Maxille, 4: v, Kæbefod, 5: v,-1. Antenne": Uro 

7:. Périis,, Si (højre 1. Halefod; 9: 2. Halefod, (Orid): 

Fig. 46. Asellus aquaticus $. 1: 'v. 2. Antenne, 2: 40 Brystfod, 
å: v. 7. Brystfod, 4—6: v. 3.—5. Halefod. (Orig.). 
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Tæthed. Rygsiden af hele Dyret med en mørk Længde- 

stribe paa Midten. Paa Thorakalleddene findes der lateralt 

for Længdestriben en Del uregelmæssige, lyse Pletter. 

Paa det tilsvarende Sted paa Hovedet findes kun een 

stor, lys Plet. Halepladen omtrent ensfarvet. Ben og 

Følehorn med Pigment. 

Paa 1. Brystfod er Mero- og Carpopoditen meget 

korte. Hos & er Propoditen særdeles kraftig, og Dactylo- 

poditen kan slaas ind mod den frie Del af dennes Ende- 

rand (Klamrefod, subchelat). Hos 2% er Propoditen betyde- 

lig spinklere. 7. Brystfod er omtrent dobbelt saa lang 

som første. 

Hos 2 bestaar 1. Halefod blot af en simpel, afrundet 

Lap med lange Børster paa Bagranden. 2. Halefod savnes. 

3. Halefod er tolappet; Ydergrenen bestaar af 2 Ledstyk- 

ker og er saa stor, at den dækker 4. og 5. Halefod; Bag- 

og Yderranden er forsynet med lange, tynde. Børster; 

Børsterne paa Bagranden er fint haarede. 4. og 5. Hale- 

foder ligeledes tolappede; Ydergrenene kun med faa 

Børster paa Yderranden nær Basis. Delingen i 2 Led kun 

antydet. 

Hos g er 1. Halefod toleddet; Endeleddet med et af- 

rundet, skævt stillet Indhak paa Yderranden; Enderanden 

og Yderranden med korte og lange Børster; de sidste er 

fint haarede. 2. Halefod tolappet, fungerer som Kopula- 

tionsorgan. Grundleddet omtrent firkantet; den ydre Lap 

er toleddet, den indre noget opsvulmet og forsynet med 

en basalrettet, sporeformet Udvækst. 3.—5. Halefod som 

hos 9. Penis parret, udgaar fra 7. Thorakalleds Bagrand. 

Uropodstammen tiltager i Tykkelse bagtil; de to Grene 

er omtrent lige lange. 

Asellus aquaticus lever i fersk Vand overalt her i 
Landet; den foretrækker Damme og Vandhuller med stille- 
staaende Vand, hvor den lever af Plantedele og Smaadyr. 
Den er iøvrigt udbredt over hele Europa, samt tillige fun- 
det i Nordafrika og Sibirien. 
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